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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 24 juni 2020  
Gehouden op de Discordpagina der A.S.V. Prometheus. Opgesteld door Miranda Lake. 

 

#a. Lijst van aanwezigen  5 

Anne Bulkens  

Anne Wellink 

Bart Wentholt 

Bo Salomons 

Carel ter Avest (vanaf 21:02 uur) 10 

Daphne Bras 

Earryt Sijm 

Eline Berkhout 

Esmée van ’t Hof 

Eva van der Meer 15 

Femke van de Griendt 

Floris Meertens 

Fons Hooft 

Francine Maessen 

Hester Be 20 

Jari Snoeks 

Joris van de Riet 

Kae Vogelzang 

Kira Beijers 

Lisette Neeleman 25 

Louise Lagarde 

Marit Tijhuis 

Miranda Lake 

Patrick Daamen (vanaf 21:57 uur) 

Sander Huls 30 

Sterre Mulder 

Susan van den Dool 

Thijs-Jan Kamp (van 22:23 tot 22:34 uur) 

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 35 

aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam weergegeven. Bij 

installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven. 

 

#1. Opening 
Esmée van ‘t Hof heet iedereen welkom op de tussentijdse ALV. Ze zegt dat dit de eerste 40 

digitale ALV in de geschiedenis van Prometheus is, wat deze vergadering extra 

bijzonder maakt. Ze verzoekt iedereen om hun microfoon op ‘mute’ te zetten totdat er 

een vraag is. Als iemand een vraag of opmerking heeft, dan kan men de microfoon 

weer aanzetten zodat Esmée kan zien dat men iets wil bespreken. Als iemand 

moeilijk te verstaan is, mag dat uiteraard ook gezegd worden. Esmée legt uit dat 45 
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technische problemen niet in de weg horen te staan van de geldigheid van een ALV 

die langs elektronische weg is georganiseerd op grond van de Tijdelijke wet COVID-

19 Justitie en Veiligheid. Als er grootschalige problemen zijn, of als Miranda Lake of 

Esmée zelf problemen ervaren, dan kan er een pauze worden ingelast. Als iemand 

tegen technische problemen aanloopt, dan kan Earryt Sijm daarover benaderd 50 

worden. Esmée zegt dat het bestuur deze vergadering graag zou willen opnemen 

voor het geval de techniek Miranda, de ab-actis, niet in staat stelt om alle informatie 

volledig te notuleren. Deze opname zal worden gewist als de notulen af zijn. Esmée 

vraagt of iemand vragen of bezwaren heeft.  

Niemand heeft vragen of bezwaren. 55 

 

Esmée opent de vergadering om 19:46 uur. 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Esmée leest de agenda voor. Ze legt uit dat bestuur Xenia erop had gehoopt dat de notaris de 

aangepaste statuten voor deze ledenvergadering af zou hebben en dat er om die 60 

reden agendapunten over de statuten waren opgesteld. Het is de notaris echter nog 

niet gelukt om de laatste nodige aanpassingen op tijd te doen, waardoor het achtste 

en negende agendapunt snel doorlopen zullen worden. 

Esmée vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de agenda. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 65 

Esmée zegt dat er na agendapunt 9, stemming inzake statuten, een pauze van een kwartier 

ingelast zal worden. 

 

#3. Post m.b.t. de vergadering 
Esmée geeft het woord aan Miranda, de ab-actis, voor post met betrekking tot de 70 

vergadering.  

Miranda zegt dat er geen machtigingen zijn binnengekomen. Ze deelt mee dat nu het 

moment is om machtigingen te overhandigen voor degenen die er nog een hebben. 

Ze zou deze machtigingen graag per mail willen ontvangen. 

Eline Berkhout had van Bo Salomons begrepen dat hij Eline wilde machtigen voor het geval 75 

dat hij eerder weg moest. Dit lijkt echter niet nodig te zijn.  

Niemand heeft nog verder een machtiging. 

 

#4. Notulen vorige vergadering 
Esmée vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van de afgelopen twee vergaderingen. 80 

De notulen van deze vergaderingen zijn naar de leden gestuurd.  

Joris van de Riet zegt dat hij nog een paar spelfouten heeft gevonden, maar hij heeft niks 

inhoudelijks gevonden. Hij zal Miranda de opmerkingen toesturen. 

Esmée neemt de notulen van de vorige vergaderingen onder voorbehoud van de eventuele 

wijzigingen bij hamerslag en per acclamatie aan. 85 

Iedereen doet zijn microfoon aan om even te klappen en de vergadering te voorzien van 

interactie. 

Hester Be vraagt of Esmée de authentieke Prometheushamer heeft. 

Esmée zegt dat dit het geval is. 

Hester vindt dit fantastisch. 90 
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#5. Mededelingen  
Esmée zegt dat het helaas niet mogelijk is voor bestuur Xenia om speculaas uit te delen bij 

deze vergadering. Ze zegt dat het bestuur hoopt dat iedereen zelf iets heeft 

ingeslagen en dat er hopelijk spoedig weer samen speculaas gegeten kan worden. 95 

Esmée geeft vervolgens het woord aan Anne Wellink, die een mededeling heeft over 

het mailsysteem.  

Anne Wellink zegt dat het abonnement bij Mailgun, het programma dat werd gebruikt voor 

mailbeheer, is opgezegd. De dienst was tot voorheen gratis, maar vraagt sinds kort 

een maandelijkse betaling van € 40,-. Er is nu een nieuw programma gevonden dat 100 

slechts € 2,- per maand kost. Voor de leden zou dit niet tot inhoudelijke wijzigingen 

moeten leiden. 

Sander Huls vraagt of dit ook wordt opgenomen in de privacyverklaring die de eerstejaars 

ondertekenen. 

Miranda zegt dat hieraan is gedacht en dat ze contact gaat opgnemen met de 105 

archiefcommissie om hiernaar te kijken. 

Esmée vraagt of er nog verdere mededelingen zijn. 

Er zijn geen verdere mededelingen, dus Esmée gaat verder naar het volgende punt. 

 

#6. COVID-19 en Prometheus 110 

Esmée zegt dat er door de pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen veel is 

veranderd op het gebied van wat er mogelijk is voor Prometheus. Om die reden leek 

het bestuur Xenia een goed idee om hier een update te geven over de situatie tot nu 

toe en over wat het bestuur nu weet over de toekomst. Ze zegt ten eerste dat een 

aantal activiteiten niet door kon gaan als gevolg van het virus. Het is gelukt om de 115 

locatie van het gala kosteloos te annuleren. Hetzelfde geldt voor het bezoek aan 

Soldaat van Oranje. Dat betekent dat iedereen zijn geld voor deze activiteiten dus 

heeft teruggekregen. Een andere belangrijke uitgave die al was gedaan bestond uit de 

aankoop van de Interrailtickets en de reserveringen voor de hostels voor de 

buitenlandreis. Bestuur Xenia heeft de Interrailtickets verzekerd terug kunnen sturen 120 

naar Interrail in Ierland en wacht nog op de terugstorting van het geld. Er is al een 

aantal keer contact opgenomen met het bedrijf en de tickets zijn gearriveerd. Het 

bestuur heeft goede hoop dat het geld op korte termijn wordt teruggestort. Het 

bedrijf heeft enorm veel tickets teruggekregen als gevolg van de pandemie en vraagt 

om die reden om geduld. Ook met de hostels is er uitgebreid contact geweest en 125 

afgelopen week is ook daar toegezegd dat het geld zo snel mogelijk wordt 

teruggestort, nu de hostels weer aan het opstarten zijn. Esmée vraagt of iemand hier 

vragen over heeft.  

Eline geeft haar complimenten voor hoe goed dit is geregeld. Ze heeft zelf ook ervaring met 

contact op moeten nemen met instanties als hostels en weet hoe lang het kan duren 130 

om dat op orde te stellen. 

Esmée bedankt haar en wil ook de commissies bedanken voor hun hulp bij het annuleren 

van alle reserveringen. 

Esmée zegt dat er de afgelopen paar maanden uitsluitend digitale activiteiten zijn 

georganiseerd. In het ALV-boekje zijn ledenstatistieken te vinden over zowel de 135 

opkomst gedurende het jaar tot nu toe, als de opkomst sinds het begin van de digitale 
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activiteiten. Het organiseren van activiteiten via Discord is het bestuur vrij goed 

bevallen, hoewel de aanwezigheid bij deze activiteiten wel lager uitvalt dan bij de 

gebruikelijke fysieke activiteiten.  

Esmée zegt dat bestuur Xenia de regelgeving goed in de gaten houdt en aan het kijken is 140 

naar mogelijkheden om in de zomer enkele fysieke activiteiten te organiseren. Ze 

noemt activiteiten als een picknick of een uitje op anderhalve meter afstand als opties. 

Een ander belangrijk punt is de EL CID-week1. Deze zal bestaan uit drie online dagen 

en tien fysieke dagen. Elke EL CID-deelnemer is slechts op één fysieke dag aanwezig 

en de tien dagen zijn inhoudelijk hetzelfde. Deze fysieke dag zal voor de 145 

verenigingen vermoedelijk bestaan uit een infomarkt. Er wordt momenteel extra 

aandacht besteed aan promotie en het bestuur hoopt zo veel mogelijk nieuwe leden te 

werven. Het is positief nieuws dat de grote EL CID-commissie zegt dat er heel veel 

aanmeldingen zijn geweest voor de EL CID-week. Esmée zegt dat het kamp dit jaar 

niet in zijn normale vorm kan plaatsvinden. Daarom zal de kampcommissie dit jaar 150 

een introductiedag organiseren in plaats van een kamp. Er zijn door de commissie 

drie verschillende scenario’s uitgewerkt en er zal worden gekeken naar de vorm 

waarin deze dag het beste kan plaatsvinden. Esmée vraagt of iemand nog vragen 

heeft over de punten die ze heeft besproken. 

Er zijn geen vragen over deze kwesties. 155 

Esmée wil verder de leden die het bestuur kaartjes en lieve berichten hebben gestuurd heel 

erg bedanken. Iedereen vond het heel fijn om zulke berichten te krijgen van de leden. 

Esmée vraagt of er op dit moment andere vragen of opmerkingen zijn. 

Joris vraagt of het bestuur iets heeft opgemerkt over de verhouding tussen eerste- en 

ouderejaars op online activiteiten. 160 

Miranda geeft aan dat ze geen grote opvallendheden heeft gemerkt. Er is een daling geweest 

in het aantal gebonden en lichtgebonden eerstejaars na de overstap naar digitaal, 

maar ze verwacht dat veel van deze mensen vaker terug zullen komen wanneer de 

activiteiten weer een fysieke vorm aannemen. 

Eva van der Meer vraagt of er binnen de digitale activiteiten activiteiten zijn die beter of 165 

slechter werden bezocht. 

Esmée zegt dat het erop leek dat interactieve activiteiten beter bezocht. 

Miranda geeft aan dat de interactieve activiteiten over het algemeen een betere opkomst 

hadden. De activiteit met de meeste opkomst was de lezing van Ferdi Felderhof over 

het maken van de Donald Duckbladen.  170 

Esmée zegt dat de woensdagavond beter bezocht wordt dan de dinsdagavond, maar dat is 

onder de normale omstandigheden ook het geval. De opera en het dictee waren 

bijvoorbeeld wat minder goed bezocht, maar dat kan bij de opera ook komen door 

een hogere drempel om het alleen te kijken. 

Hester zegt dat ze enorm heeft genoten van de lezing van Ferdi Felderhof. Ze vraagt waarom 175 

er niet meer lezingen zijn geweest. 

Esmée zegt dat er in het begin op korte termijn geen tijd was om sprekers te vinden. Daarna 

zijn er naast Ferdi Felderhof wel meer mensen benaderd, maar zonder resultaat. Ook 

 

 
1 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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maakt het risico op technische problemen het moeilijker om een lezing te organiseren. 

Ze zou het kandidaats-f.t. wel aanraden om te kijken naar wat er mogelijk is.  180 

Hester vraagt of er al meer informatie is over volgend jaar en over activiteiten die gepland 

zouden kunnen worden. 

Esmée geeft aan dat dit erg bij het toekomstige bestuur ligt. Lezingen zijn natuurlijk wel 

afhankelijk van wat er kan wat betreft het vinden van locaties en het houden van de 

vereiste afstand. 185 

Esmée vraagt Miranda of het tempo bij te houden is.  

Miranda bevestigt dat het goed gaat met de notulen en geeft aan voldoende hulp te krijgen 

van Anne Bulkens. 

 

#7. Suppletoire begroting 190 

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

Susan deelt haar scherm met de rest van de vereniging op Discord.  Ze legt uit dat ze de 

begrotingspunten per kopje gaat behandelen. Vervolgens gaat de 

kascontrolecommissie vragen stellen. Tenslotte is het voor de leden mogelijk om 

vragen te stellen. 195 

Earryt heeft de suppletoire begroting in de chat gedeeld, zodat leden ook op die manier 

kunnen meekijken. 

Susan begint met het behandelen van de inkomsten. Ze zegt dat het geld dat van Vrienden 

binnenkomt ten opzichte van vorige jaren is afgenomen, omdat er toch een afnemend 

animo voor lijkt te zijn. Veel van de Vrienden waren ouders van leden die sinds kort 200 

lid-af zijn geworden en daardoor minder behoefte hadden aan Vriendschap. Ook is er 

dit jaar geen Vrienden- en Reünistendag geweest als gevolg van de pandemie, 

waardoor er minder aandacht is gegeven aan deze groep. Inkomsten uit merchandise 

liggen ook lager dan gebruikelijk omdat leden door het virus niet echt merchandise 

hebben kunnen bestellen. Susan vraagt of er vragen zijn vanuit de 205 

kascontrolecommissie 

Eline neemt het woord en introduceert haarzelf en Bo als de kascontrolecommissie. Zij 

controleren of de quaestor de financiën goed op orde houdt. Er zijn vanuit de 

kascontrolecommissie geen vragen over de inkomsten. 

Joris vraagt of de terugval in Reünisten ligt aan een verlaging van het variabele bedrag dat zij 210 

bereid zijn om te betalen, of omdat er personen Reünist-af zijn geworden. 

Susan zegt dat de Reünisten een betaalverzoek krijgen en omdat het in beginsel een 

vrijwillige bijdrage is, gaat ze niet teveel achter ze aan als ze niet willen doneren. Ze 

heeft voor een paar personen ook een incasso gedaan die is teruggeboekt.  

Sander zegt dat Reünisten wel iets terugkrijgen voor hun bijdrage, zoals de brieven en de 215 

Pyros. Hij vraagt of het gebruikelijk om de contributie van Vriend- en Reünistschap 

als donatie te beschouwen. 

Susan geeft aan het te zien als een soort sponsoring van de vereniging, waar Prometheus iets 

voor teruggeeft. 

Sander begrijpt Susans interpretatie en zegt dat dit per bestuur en persoon ook anders wordt 220 

gezien.  

Esmée zegt wel begrip te hebben voor het standpunt van Sander. 
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Susan zegt dat hoewel inkomsten uit de Reünistenpost zijn gedaald, het grootste deel van de 

Reünisten wel het volledige bedrag betaalt. Susan vraagt of iemand anders vragen 

heeft over de inkomsten. 225 

Er zijn geen verdere vragen. 

Susan gaat verder met de uitgaven, beginnend met het ab-actiaat. Ze zegt dat er van de print- 

en kopieerkosten nog niet veel is uitgegeven, maar de post nog steeds vrij hoog is 

begroot omdat er naar verwachting nog veel gedrukt gaat worden voor de EL CID-

week. De post is wel enigszins verlaagd omdat Susan minder bonnetjes print dan 230 

vorig jaar werd gedaan. Ze geeft verder aan dat er nog veel postzegels gekocht gaan 

worden. Promotiemateriaal blijft nog vrij hoog begroot omdat er plannen zijn om 

weggeefmerchandise te kopen voor de EL CID-week. 

Bo zegt dat de kascontrolecommissie een vraag had over het promotiemateriaal, maar die 

vraag is nu beantwoord. 235 

Eline vraagt wat er gaat gebeuren met de uitgave van de postzegels. Ze had namelijk 

begrepen dat er iets gaande was met Sandd en PostNL.  

Susan legt uit dat Sandd eerder dit jaar is gefuseerd is met PostNL, maar het kan zijn dat dit 

nog teruggedraaid gaat worden. Momenteel gaat het bestuur daar niet van uit, maar 

het is goed om met die omstandigheid rekening te houden. 240 

Sander vraagt of ouderejaarsleden de weggeefmerchandise ook zouden kunnen verkrijgen. 

Hij zou ook willen weten of er oude merchandise weggegeven gaat worden of dat er 

iets nieuws gemaakt gaat worden. 

Anne Wellink zegt dat het volledig nieuwe merchandise wordt. 

Esmée voegt toe dat er voor de EL CID-week goedkopere, simpelere merchandise gekocht 245 

gaat worden dan wat Prometheus gebruikelijk aan leden verkocht. Er gaan 

bijvoorbeeld geen doppers weggegeven worden. 

Susan geeft aan dat er inderdaad niet zomaar dingen weg worden gegeven en er bij de 

weggeefmerchandise gedacht moet worden aan dingen als rolletjes pepermunt. Als er 

veel overblijft of als leden echt behoefte lijken te hebben aan de merchandise, dan kan 250 

er gekeken worden naar een manier om het ook aan leden uit te delen. 

Sander zegt dat dingen als pepermuntjes hem inderdaad niet erg problematisch lijken. Als er 

plannen waren om iets als speldjes aan te schaffen, dan kan hij het zich inbeelden dat 

leden daar ook interesse in zouden hebben.  

Susan gaat verder met de verenigingskosten. Sommige posten zijn niet veranderd omdat 255 

Susan verwacht niet meer aan die posten uit te hoeven geven. Een voorbeeld daarvan 

is de post representatiekosten extern. Over de commissiecadeautjes wil Susan zeggen 

dat iedereen die een commissie heeft gedaan waarvan de activiteit niet door kon gaan 

nog wel een cadeautje krijgt. Anne Bulkens was namelijk al heel goed bezig met het 

kopen van alle cadeautjes en het zou oneerlijk zijn om geen bedankje te geven als een 260 

lid wel de bereid was om commissiewerk te doen, ondanks dat de gemaakte plannen 

niet door konden gaan als gevolg van externe factoren. De sprekerspost is nog relatief 

hoog. Dit komt doordat het bestuur plannen heeft voor een interessante 

samenwerking die ongeveer € 200,- gaat kosten. 

Earryt zegt dat bestuur Xenia ermee bezig is maar dat het nog niet vaststaat. 265 

 

Er komt een huisgenoot binnen bij Susan om 20:21 uur. Susan geeft aan dat ze bezig is en de 

huisgenoot vertrekt weer.  
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Susan zegt dat er nog steeds veel geld is begroot voor de dagjescommissie omdat de 270 

commissie nog steeds een activiteit gaat organiseren. Hetzelfde geldt voor de 

almanakcommissie, die de almanak nog gaat drukken. De feestcommissie heeft het 

tweede feest helaas moeten annuleren, waardoor er € 50,- is overgebleven.  Verder is 

de EL CID-commissie heel druk bezig met de organisatie van de 

kennismakingsdagen en er zijn nog een paar kwesties die door de huidige 275 

omstandigheden nog niet helemaal zeker zijn. Zo heeft ze gisteren een mail gekregen 

waardoor ze het vermoeden heeft gekregen dat de post voor de EL CID-commissie 

gewijzigd moet worden. Susan zegt dat de fotocommissie nog bezig is met het maken 

van het fotoboek. De Pyros blijft op dezelfde manier drukken als vorig jaar. De 

integratiecommissie houdt geld over. De Cultuurfabriek zou volgens de begroting € 280 

500,- winst hebben gemaakt. Susan legt uit dat de fondsen die de commissie had 

benaderd hun geld al voor de pandemie aan Prometheus had gegeven. Het geld van 

de fondsen dat niet wordt gebruikt zal na afloop van de Cultuurfabriek worden 

teruggegeven. Ze vraagt of er nog vragen zijn vanuit de kascontrolecommissie. 

Eline vraagt wat de uitgaven van de kampcommissie inhouden. 285 

Susan legt uit dat het bestuur en de commissie oorspronkelijk de hoop hadden dat het kamp 

door kon gaan, waardoor er is gewacht met annuleren van de kamplocatie. Er zijn 

daardoor annnuleringskosten in rekening gebracht, ondanks het werk van de 

commissie om dat te voorkomen. Bart Wentholt heeft wel korting weten te krijgen op 

de annulering, evenals een korting op de locatie als Prometheus daar volgend jaar 290 

gebruik van gaat maken.  

Eline heeft een vraag over de EL CID-week. Normaal gesproken wordt er altijd per dagdeel 

voor een kraampje betaald. Volgens haar berekeningen zou dat bij een 

informatiemarkt van tien dagen uitkomen op een bedrag van ongeveer € 900,-. Ze 

vraagt wat dit jaar de situatie gaat zijn. 295 

Earryt legt uit dat er een VVO-werkgroep2 is opgezet voor de EL CID-week die een locatie 

zoekt voor de informatiemarkt. Daar is gevonden dat de maximumprijs voor een 

kraampje niet veel meer dan € 150,- zou moeten worden. Het streven is ook dat de 

kraampjes gedurende de tien dagen kunnen blijven staan, zodat er bespaard kan 

worden op het af- en aanbouwen. 300 

Eva vraagt waar de € 78,- van de fotocommissie aan is uitgegeven. 

Susan zegt dat het is uitgegeven aan een boekhoudkundig foutje. Ze is bezig met de reparatie 

daarvan. 

Marit Tijhuis vraagt waar de kosten voor het gala uit zijn opgebouwd. 

Susan zegt dat er geld is uitgegeven aan de zaalhuur voor een dansles. Ook is Susan te weten 305 

gekomen dat de terugbetalingen niet overal helemaal goed zijn gelopen, waardoor 

het uiteindelijke bedrag een beetje lager gaat zijn dan wat nu op de begroting staat. 

Ook waren er al posters besteld. 

Hester vraagt in de chat of het kamp alleen voor eerstejaars gaat zijn, of dat ouderejaars ook 

zouden kunnen komen. 310 

 

 
2 Veelzijdig Verenigingen Overleg. 
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Susan geeft aan dat de commissie drie verschillende scenario’s aan het uitwerken is. Of alle 

ouderejaars die dat willen deel kunnen nemen aan de activiteit hangt heel erg af van 

het scenario dat uiteindelijk gekozen gaat worden. 

Bart zegt dat de korting die de kampcommissie heeft weten te bemachtigen bestaat uit twee 

delen, namelijk 5% korting op de aanbetaling en 10% korting op het gebruiken van 315 

een huisje naar keuze in 2021. 

Sander zegt dat het streven van de commissie wel is om alle ouderejaars die dat willen deel 

te laten nemen aan de introductiedag. 

Susan gaat verder met het kopje “Overig”. Ze legt uit dat de PKvV3 een overkoepelend 

orgaan van verenigingen is waar Prometheus ook onderdeel van is. Prometheus 320 

betaalt een jaarlijkse contributie van € 125,-, maar dit jaar wil de PKvV daarnaast geld 

gebruiken voor een “Word Lid”-campagne. Dit is om te promoten dat studenten lid 

worden bij een vereniging. Prometheus betaalt mee aan deze campagne, dus Susan 

heeft daar een reservering gemaakt. Susan zegt dat de uitgaven bij quaestuur 

meevallen. Met deze begroting heeft Prometheus aan het eind van het jaar € 1600,- 325 

euro winst gemaakt. Tot het eind van het vereinigingsjaar zal dit geld worden 

besteed aan leuke activiteiten. Met de rest van het geld gaat Susan een reservering 

doen voor bestuurspakkenvergoedingen. Daar kunnen toekomstige besturen gebruik 

van maken als het in de toekomst financieel moeilijk zou zijn om de vergoeding te 

begroten. Susan zegt dat er deze zomer een pilot komt waarbij het bestuur een 330 

commissiebudget van € 70,- geeft aan de acquisitiecommissie. De commissie mag dit 

geld gebruiken om aanvragen van gilden en voor losse activiteiten te beoordelen, 

bovenop het geld dat wordt geworven uit advertenties. Dit is in de hoop om 

dergelijke activiteiten extra te stimuleren. Deze zomer gaat dit getest worden. De 

praeses van de commissie, Suze Geuke, lijkt positief te zijn over dit idee. Punt 54 op 335 

de begroting is een reservering voor de statuten. Susan legt uit dat er een notaris is 

gevonden die van goede kwaliteit lijkt te zijn, maar daardoor ook een vrij hoog 

bedrag vraagt. Om die reden is hier meer geld voor vrijgemaakt. Ze vraagt of de 

kascontrolecommissie nog vragen heeft. 

Bo zegt dat zijn vragen al zijn beantwoord. 340 

Eline zegt dat de quaestor de afgelopen jaren steeds een reservering deed voor de 

integratiecommissie van het jaar daarop en ze ziet dat momenteel niet in de begroting 

staan. Ze vraagt wat daar het plan voor is. 

Susan zegt dat ze dit met Eva heeft besproken. Omdat er dit jaar met de statutenwijziging 

gepoogd gaat worden om het verenigingsjaar en het academisch jaar samen te laten 345 

lopen, is er geen reden meer om een reservering te doen. Bestuur Xenia heeft dan 

namelijk niks te maken heeft met het budget van de integratiecommissie omdat de 

commissie niks organiseert onder dit bestuur.  Susan vraagt of er nog vragen zijn uit 

de zaal. 

Esmée vraagt of Susan kan uitleggen waar de € 450,- aan onvoorziene kosten voor is.  350 

Susan geeft aan dat ze dat nog niet weet. Die post dient als een appeltje voor de dorst. 

Marit vraagt in hoeverre de reservering voor de acquisitiecommissie anders is dan het 

budget dat andere commissies krijgen. 

 

 
3 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
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Susan zegt dat de acquisitiecommissie bijzonder is omdat de commissie eigenlijk zijn eigen 

budget bijeenzamelt met de verkoop van advertenties en dat geld naar eigen inzicht 355 

uitgeeft. De reservering die zij doet is bijzonder omdat er nu verenigingsgeld naar de 

commissie gaat. Dit kan ook helpen bij het financieren van activiteiten die niet 

georganiseerd worden door een gilde of commissie, maar wel heel Prometheaans zijn. 

Kae Vogelzang vraagt of hen goed begrijpt dat dit acquisitiegeld is dat uit een andere bron 

komt en op dezelfde manier gebruikt kan worden als de gebruikelijke inkomsten. 360 

Susan zegt dat Kae het eerste deel goed heeft begrepen. Het verenigingsgeld is echter wel 

uitsluitend bedoeld voor activiteiten of ideeën die veel te maken hebben met de 

vereniging maar niet vanuit een commissie komen.  

Roy Vlieland vraagt of de acquisitiecommissie om dit extra budget heeft gevraagd, of dat 

Susan daar zelf op is gekomen. De acquisitiecommissie lijkt namelijk tamelijk veel 365 

geld in kas te hebben. 

Susan zegt dat de commissie hier niet om heeft gevraagd en ze dit zelf heeft bedacht. Er staat 

in het ALV-boekje wel dat er veel geld in kas zit, maar in verband met hoeveel van dit 

geld nog bij debiteuren ligt, is het bedrag dat daar staat niet een volledig realistisch 

beeld. Susan gaat hier bij de debiteurenpost meer over praten, maar het is niet zo dat 370 

de acquisitiecommissie daadwerkelijk € 1500,- heeft. Daarnaast is het niet de 

bedoeling dat de acquisitiecommissie nu volledig op bestuursmiddelen kan steunen 

voor hun aanvragen. Daarom is van het bedrag dat van het bestuur komt een apart 

potje gemaakt.  

Eline is onder de indruk en vraagt hoe het mogelijk is dat er tot nu toe maar € 0,08 aan 375 

onvoorziene kosten zijn geweest. Ze geeft haar complimenten. 

Susan zegt dat zij het oorspronkelijk ook heel verrassend vond, maar dit jaar liep het op dat 

vlak simpelweg erg goed. De € 0,08 komt door een foutje bij het afronden van de prijs 

van een das. 

Er zijn verder geen vragen. 380 

Susan gaat verder met het behandelen van de balans. Het bedrag in de kas ligt vrij hoog, dus 

dat gaat ze nog op de rekening storten. Bij de dassen staat momenteel een negatief 

bedrag en dat kan eigenlijk niet. Dit is gebeurd omdat er een das was verdwenen, 

afgeschreven, gevonden, weggegeven en een tweede keer afgeschreven, wat niet de 

bedoeling was. De dassen zijn nu op. Er is sinds de laatste ALV weinig merchandise 385 

verkocht in verband met het gebrek aan fysieke activiteiten. 

Esmée voegt toe dat het bestuur geen toegang had tot het bestuurshok en niet bij de 

merchandise kon komen.  

Susan legt uit dat de vaste activa bestaan uit duurdere materialen van het bestuur zoals de 

speakers en microfoon. Daar wordt elk jaar een  bedrag van afgeschreven zodat ze 390 

over een aantal jaar vervangen kunnen worden. Op de balans is te zien dat er nog 

veel debiteuren zijn, wat aangeeft dat de commissie inderdaad minder middelen 

heeft dan de begroting zou doen blijken. Susan gaat verder met de reserveringen. 

Omdat het toneelstuk van Efeze dit jaar niet doorgaat is de geplande reservering niet 

gedaan. Verder krijgt Labor Vincit nog geld van Prometheus, maar er wordt al jaren 395 

geen rekening door het bedrijf gestuurd. Daar is ooit geld voor gereserveerd, maar 

dat is nu vrijwel niet meer nodig. Susan legt uit dat het spaarplan een reservering is 

voor een eventueel pand. Ze zegt dat het bestuur daar dit jaar mee aan de slag wilde, 

maar het virus heeft daar een stop toe gezet. Het lustrum is een reservering voor het 
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lustrumjaar. Er is een reservering voor de website gedaan voor het geval er een 400 

professional ingeschakeld moest worden, maar dat bleek niet echt nodig te zijn door 

hoe goed de commissie heeft gewerkt. De cadeautjes die het h.t. en het f.t. aan elkaar 

geven bij de bestuurswissel worden uit traditie tot een zekere hoogte gesponsord 

door de vereniging uit traditie, dus daar is ook een reservering voor gedaan. Susan 

vraagt of er vragen zijn vanuit de kascontrolecommissie.  405 

Bo heeft geen vragen.  

Eline zegt dat de fysieke kas niet door haar en Bo is nageteld omdat samenkomen in 

pandemietijd hen niet veilig leek. Ze gaan het in de toekomst nog natellen, maar in de 

tussentijd vertrouwen ze op de integriteit van Susan. 

Susan zegt dat er een gat in de kas zit. Zelf is ze niet een groot voorstander van contant geld 410 

en heeft ze gebruik ervan ontmoedigd.  

Eline stelt voor om een nieuwe kas te kopen met geld voor onvoorzienke kosten. Ze vraagt 

ook wat de voorraad ongeveer is. 

Susan weet dat niet uit haar hoofd maar ze zegt dat ze nog geen truien heeft verkocht. Het is 

daar te warm voor. Ze is al maanden niet op het hok geweest en dat vindt ze erg 415 

jammer. 

Bo zegt dat de betaalrekening en spaarrekening zijn gecontroleerd. In de betaalrekening zit 

een kleine discrepantie, in de zin dat er meer geld in zit dan geboekhoud. De 

commissie en Susan zijn samen aan het zoeken naar waar het geld vandaan is 

gekomen, maar verder zijn daar niet echt opmerkingen over te maken. 420 

Esmée vraagt om hoeveel geld het gaat. 

Susan zegt dat het tussen de € 20,- en € 30,- ligt. 

Eline zegt dat er soms een foutje wordt gemaakt in de boekhouding en dat dit vanzelf 

teruggevonden wordt.  

Bo zegt dat het vooral belangrijk is dat er geen geld ontbreekt. 425 

Susan vraagt of er nog vragen zijn uit de zaal.  

Er zijn geen verdere vragen.  

 

Carel ter Avest komt om 21:02 uur binnen. 

 430 

Susan gaat verder met het debiteurenoverzicht. De inkomsten komen van advertenties die de 

acquisitiecommissie heeft verkocht. Onder bestuur Parcival heeft de commissie heel 

veel debiteuren gekregen, maar is het vervolgens moeilijk geweest om deze 

debiteuren te laten betalen. Dit jaar is daar hard aan gewerkt, waardoor er nog maar € 

670,- geïnd moet worden.Susan geeft aan dat er een samenwerking met Suitable was 435 

opgezet voor het gala. Dit heeft ze onder acquisitie gezet omdat het niet valt onder 

advertenties. 

Eline vraagt wat er is gebeurd met de openstaande contributies van bestuur Halcyon. 

Susan zegt dat er eigenlijk niks is veranderd, maar dat er iets was fout gegaan bij de 

verwerking van het bestand. 440 

Bo vraagt of de persoon in kwestie al heeft betaald. 

Susan zegt dat dat niet het geval is, dus dat moet nog in de linkertabel worden gezet. 

Eline wil nog een keer haar complimenten geven aan Susan en de acquisitiecommissie omdat 

debiteuren achternazitten naar haar ervaring niet heel leuk is. 

Susan vraagt of er vragen zijn uit de zaal.  445 
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Er zijn geen vragen uit de zaal. 

Eline vindt dat er een momentje genomen mag worden om te kijken naar de documenten 

van Susan en haar een applaus te geven omdat ze dit zo goed op orde heeft weten te 

houden terwijl ze niet bij haar spullen op het bestuurshok kon komen. 

Er wordt geapplaudisseerd. 450 

Esmée vraagt om het advies van de kascontrolecommissie. 

Eline zegt dat ze niet denkt dat iemand verrast gaat zijn als de kascontrolecommissie 

aanraadt om de begroting met de aangegeven wijzigingen aan te nemen. 

Esmée neemt de suppletoire begroting met aangegeven wijzigingen bij hamerslag en per 

acclamatie aan. 455 

 

#8. Statutenwijziging 
Esmée zegt dat het vandaag niet mogelijk is om inhoudelijk te praten over de statuten, maar 

dat er uit gesprekken met de notaris is gebleken dat bepaalde punten uit de statuten 

moesten of beter konden worden gewijzigd. De feedback is besproken met de 460 

statutencommissie en op basis daarvan is er een mail gestuurd naar de notaris. Het 

bestuur hoopt op korte termijn de nieuwe versie binnen te hebben. 

 

#9. Stemming inzake statutenwijziging 
Esmée zegt dat er nu niet over de statuten gestemd kan worden. Ze gaat nu een pauze 465 

inlassen. 

Esmée schorst de vergadering om 21:07 uur. 

Anne Wellink stopt de opname van de ALV tijdens de pauze. 

Esmée heropent de vergadering om 21:26 uur. 

 470 

#10. Vragen aan het kandidaats-f.t.-bestuur 
Esmée presenteert namens bestuur Xenia met veel genoegen het kandidaats-f.t.-bestuur, 

bestaande uit Marit als praeses, Sterre Mulder als ab-actis, Eva als quaestor, Daphne 

Bras als assessor intern, Louise Lagarde als assessor extern en Kae als assessor pr. 

Esmée vraagt of er vragen zijn vanuit de zaal voor dit kandidaats-f.t.  475 

Eline vraagt of de vragen per persoon zijn. 

Esmée zegt dat dat kan als dat gewenst is. Ze stelt voor om het op constitutionele volgorde te 

doen, beginnend met Marit. 

Roy vraagt Marit of ze volgend jaar genoeg tijd kan hebben om de podcast te blijven doen. 

Marit denkt dat dat wel gaat lukken, aangezien ze nu Prometheus en twee studies 480 

combineert. 

Hester vraagt of dat betekent dat er een speciale bestuurspodcast komt. 

Marit denkt dat dat een goede vraag is voor de assessor pr, Kae. 

Kae heeft nog geen concreet plan, maar hen heeft wel het voornemen om iets te doen met 

beeld of geluid. 485 

Esmée vraagt waar Marit het meest naar uit kijkt als ze bestuur gaat doen. 

Marit vindt dat een heel goede vraag. Ze hoopt vooral dat iedereen elkaar weer in het echt 

kan zien. Daar kijkt ze ook het meest naar uit. Maar verder vindt ze alles bij 

Prometheus eigenlijk heel leuk, dat is ook de reden waarom ze een bestuursjaar wil 

gaan doen. 490 

Esmée vraagt of er vragen zijn voor Sterre. 
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Joris vraagt of Sterre met de hand of op de computer gaat notuleren. 

Sterre vindt met de hand notuleren erg ambachtelijk, maar in verband met de efficiëntie kiest 

ze toch voor het toetsenbord. 

Eva vraagt wat het favoriete moment van Sterre uit de notulen is, die ze heeft gelezen. 495 

Sterre zegt dat het leukste moment was toen ze in een bar in Estland zat waar het heel druk 

en feestelijk was en ze besloot om toen even de ALV-notulen te lezen. 

Esmée vraagt of er vragen zijn voor Eva. 

Eline heeft een vraag, maar heeft ook haar mond vol. Na te hebben doorgeslikt heeft ze twee 

vragen. Ze vraagt eerst wat Eva’s favoriete munteenheid is. 500 

Eva zegt dat dat natuurlijk de chocolademunt is. 

Eline vraagt Eva wat ze zou doen als er op een dag kascogangsters naar haar toe zouden 

komen om geld met haar te verduisteren. 

Eva betwijfelt of deze schavuiten haar dan weet te vinden. 

Esmée vraagt of geld moet rollen. 505 

Eva zegt dat dat natuurkundig gezien wel zou moeten kunnen. 

Bo vraagt: “mooi he, geld, vraagteken?” 

Eva antwoordt: “vooral als je het kunt uitgeven, uitroepteken!” 

Esmée gaat door naar Daphne en vraagt haar of er een commissie is waar ze vooral naar 

uitkijkt om mee te werken. 510 

Daphne zegt dat er heel veel mooie commissies zijn, waardoor dat een moeilijke vraag is. Ze 

heeft nu mogelijk een voorkeur voor de EL CID-commissie omdat ze daar nu zelf in 

zit, maar ze is heel benieuwd naar alle mooie dingen die opgezet gaan worden. 

Lisette Neeleman vraagt wat voor intern Daphne wil gaan zijn en hoe erg ze bovenop 

commsissies wil gaan zitten. 515 

Daphne vindt dat moeilijk om nu al te zeggen, maar ze denkt dat ze vooral de commissies 

vrij wil laten totdat zij het idee heeft dat een ingreep nodig is. 

Esmée vraagt of er vragen zijn voor Louise. 

Floris Meertens vraagt naar de dansvaardigheid van Louise. 

Louise hoopt te compenseren met enthousiasme. 520 

Floris wil benadrukken dat de eer van de assessor extern niet alleen alcoholconsumptie 

inhoudt, maar ook dansen. Externen wisselen tussen drink- en dansexternen en Floris 

vindt het weer tijd voor een danser. 

Hester vraagt of Louise in het echt ook echt zoveel drinkt als Earryt. 

Louise denkt dat Earryt moeilijk te verslaan is. Ze drinkt wel een drankje mee op een feestje, 525 

maar ze is geen groot alcoholist. Misschien wordt ze toch een dansextern. 

Esmée zegt dat dansen en drinken ook allebei een beetje kan. 

Earryt zegt dat het ook allebei extreem kan. 

Eline vraagt Louise om zich een situatie voor te stellen met een dronken burgemeester, geen 

muziek en een leeg stukje zaal. Eline wil weten of Louise in die situatie zo wild met 530 

de quaestor zou gaan dansen dat andere besturen er maanden later nog naar zouden 

vragen. 

Louise zegt dat Eva de quaestor is in deze situatie, dus ze ziet dat wel geberen. Ze vindt het 

zelf een goed idee om dit met hele bestuur te doen en iets in te studeren.  

Joris vraagt of Louise als extern van plan is om uit alle bestuursleden naar de meeste 535 

constitutieborrels te gaan. 
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Louise denkt wel dat het haar verantwoordelijkheid is. Ze kijkt er momenteel wel heel erg 

naar uit om naar constitutieborrels te gaan. 

Joris vraagt hoe goed Louise het lied “Leiden, stad van mijn hart” kent voor officiële 

aangelegenheden. 540 

Louise gaat het nog een keer leren. 

Eva vraagt wie Louise naar de constitutieborrel zou laten gaat als zij dat zelf niet kan. 

Louise denkt dat ze Eva zou vragen omdat ze zo goed kan dansen. Als ze er niet kan zijn, 

moet eigenlijk de rest van het bestuur gaan omdat zij samen evenveel waard zijn als 

Louise. 545 

Earryt zegt dat samenwerken en vergaderen heel belangrijk is. Daarom vraagt hij of Louise 

de twaalf VVO-verenigingen kent en weet met wie ze het liefst zou willen 

samenwerken. 

Louise heeft al een beetje gepraat met de kersverse extern van Ichthus4 en er lijkt daar heel 

veel interesse te zijn voor een samenwerking. Een spelletjesavond met Duivelsei5 lijkt 550 

haar ook enorm leuk om weer te doen. Anders wil ze Minerva6 een keer benaderen. 

Esmée vraagt of er vragen zijn voor Kae. 

Eline zegt dat er veel verschillende Prometheuskleuren zijn. Eline vraagt of er een bepaalde 

kleur is die ook een Prometheusvariant moet hebben. 

Kae vindt eigenlijk dat er een combinatie van kleuren bij moet. Hen mist de 555 

Prometheusregenboog eigenlijk nog heel erg. 

Anne Wellink vraagt of Kae het ermee eens is dat pr eigenlijk ook een beetje staat voor 

assessor wilde plannen. 

Kae zegt dat de assessor Power Ranger inherent een beetje wild is, maar hen ziet zeker 

mogelijkheden voor wilde plannen. 560 

Joris heeft een belangrijke vraag, namelijk Kaes mening over Comic Sans. 

Kae zegt nachtmerries te hebben over Comic Sans. 

Joris rouwt om Kaes nachtmerrie. 

Hester vraagt of Kae al guilty pleasures heeft op het gebied van vormgeveing. 

Kae zegt dat hen houdt van het gebruik van veel kleur en het is goed mogelijk dat dat terug 565 

te zien gaat zijn in de stijl van komend jaar. Hen begrijpt wel dat de weekmail 

natuurlijk niet elke week een uitgekotste regenboog hoort te zijn. 

Hester vraagt wat Kaes favoriete lettertype is. 

Kae zegt dat hen veel werkt met gevoelens en sferen en daarom geen favoriet heeft. Kae 

gebruikt het liefst iets wat het beste past bij de context. 570 

Hester vraagt Daphne of ze bang is dat andere verenigingen haar achternaam gaan zien als 

een uitnodiging om haar te brassen. 

Daphne denkt van niet, maar ze gaat wel zien wat er gebeurt. 

Joris vraagt of Sterre weet wat het lettertype van Prometheus is. 

Sterre zegt dat ze zich hier nog over gaat inlezen. 575 

Miranda vraagt wat Kae vindt van het lettertype Palatino Linotype. 

Kae vindt het een erg prettig lettertype. Hen beschrijft het als business casual.  

 

 
4 Evangelische Studenten Vereniging Ichthus Leiden. 
5 Leidse Studenten Spellen Vereniging Het Duivelsei. 
6 Leidse Studenten Vereniging Minerva. 
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Joris vraagt of het bestuur een voorkeur heeft voor een twee- of driedelig pak. 

Kae zegt dat hier lange discussies over zijn gevoerd. Uiteindelijk is er gekozen voor nudisme. 

De pakkenvergoeding gaat gebruikt worden voor het aanschaffen van de das. 580 

Hester vraagt wat er in de winter gaat gebeuren. 

Kae zegt dat er dan een Prometheussjaal wordt uitgebracht voordat het bestuur kou hoeft te 

lijden. 

Er zijn verder geen vragen voor het kandidaats -f.t.-bestuur, dus Esmée gaat door naar het 

volgende punt. 585 

 

#11. Stemming over het kandidaats-f.t.-bestuur 
Esmée zegt dat, aangezien deze ALV online plaatsvindt, sommige stemwijzen niet op de 

gebruikelijke manier plaats kunnen vinden. Stemmen per acclamatie gaat hetzelfde 

als bij een normale vergadering. De andere stemijze gaat via een beveiligde poll op de 590 

Prometheuswebsite, waarbij niet te zien is wie op welke optie stemt. Dit komt 

overeen met een anonieme stemming. Esmée vraagt of er een voorkeur is voor een 

stemwijze.  

Bo zegt dat acclamatie de  gebruikelijke methode is tenzij er behoefte wordt geuit aan een 

andere stemwijze. 595 

Eline zegt dat ze bij een stemming die over personen gaat principieel vindt dat dat anoniem 

moet gebeuren. 

Roy geeft aan behoefte te hebben aan een anonieme stemming. 

Esmée stelt Anne Wellink, Eline en Louise in als stemopnemers, tenzij daar bezwaar tegen is. 

Joris zegt dat het een beetje ongebruikelijk is om iemand waarover gestemd wordt als 600 

stemopnemer te benoemen. 

Esmée zegt dat dat helemaal klopt. Ze stelt voor om Francine Maessen in plaats van Louise 

als stemopnemer te benomenen. 

Niemand heeft bezwaren. 

Esmée zegt dat de stemopnemers moet controleren of het aantal stemmen overeenkomt met 605 

het aantal mensen in de chat. Er wordt na het stemmen per persoon gevraagd of 

diegene gestemd heeft.  

 

Patrick Daamen komt om 21:57 uur binnen.  

 610 

Esmée herhaalt haar uitleg voor Patrick.  

Anne Wellink controleert of iedereen eenmalig heeft gestemd. Dat is het geval. 

De uitslag is 28 stemmen voor, nul stemmen tegen en een stem blanco. 

Applaus volgt. 

Marit zegt dat Appelflap er heel veel zin heeft en dat het een leuk jaar wordt. 615 

Louise is heel blij met al het vertrouwen dat de vereniging in hen lijkt te hebben. Ze heeft zelf 

            ook heel veel vertrouwen in hun f.t.-bestuur en ze gaan er een goed jaar van maken. 

Daphne heeft er ook heel veel zin in. 

Sterre heeft er ook heel veel zin in. 

Eva zegt dat de vereniging zich maar moet voorbereiden op alles wat dit bestuur te bieden 620 

            heeft. 

Kae voelt zich zo blij dat hen een regenboog van blijdschap zou kunnen uitspugen. 
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#12. Installatie en decharge commissieleden 
Esmée installeert Eva van der Meer in de fotocommissie. 625 

Esmée dechargeert Marike van Dam uit de fotocommissie. 

Esmée zegt dat het Fantasielandengilde kan worden overgenomen als iemand dat wil. Als 

dat niet het geval is, dan wordt het opgeheven. 

Earryt zegt dat hij erover zit na te denken om het Fantasielandengilde over te nemen, maar 

hij weet het nog niet zeker. 630 

Esmée raadt hem aan om hier met Anne Bulkens over te praten. 

 

#13. W.v.t.t.k.7 
Esmée vraagt of iemand behoefte heeft om iets ter tafel te brengen.  

Eva zegt dat ze volgens de ALV-notulen van de vorige ledenvergadering al was ingehamerd. 635 

Anne Bulkens zegt dat ze inderdaad iets verkeerd aan Esmée had doorgegeven. 

Eva zegt dat te veel ingehamerd zijn in ieder geval beter is dan te weinig. 

Hester zegt dat ze deze week geen weekmail heeft gekregen en vraagt of dat kan kloppen. 

Anne Wellink vraagt of andere mensen de mail ook niet hebben ontvangen. 

Meerdere stemmen zeggen de weekmail niet te hebben gekregen. 640 

Anne Wellink zegt dat ze daar nu gelijk naar gaat kijken. 

Lisette zegt dat zij, Eline en Floris een weddenschap hebben gehouden over wie er in het f.t. 

zou zitten en Eline heeft die weddenschap gewonnen. Om die reden hebben Lisette 

en Floris een lofrede voorbereid. Lisette leest het volgende voor:  

 645 

“Voor Eline, ook wel bekend als Ielainie, 

Eline, jij was, vanaf het begin, een geboren quaestor 

Jij hebt met iedereen altijd het allerbeste voor 

Je bent altijd vrolijk, en bovenal enthousiast 

Wat altijd tijdens ons bestuursjaar fijn om te horen was 650 

 

Ik weet als intern niet wat ik zonder jou in mijn leven moest 

Waarschijnlijk was zonder jou mijn leven verwoest 

We waren een goed team en dat zijn we nog steeds 

Oh wat was het een saai jaar zonder jou geweest 655 

 

Lieve Ielainie, je bent een ster 

Die hoog aan de hemel staat, maar niet heel ver 

Die fel aan de hemel staat, net als de zon 

Oh Ielainie, ik weet niet wat ik zonder jou begon 660 

 

Als ik aan jou denk, word ik altijd blij 

Dan voel ik me gelukkig en voel ik me vrij 

Of als ik aan geld denk, of een pinapparaat 

Dan dans ik gelukkig over straat 665 

 

 

 
7 Wat verder ter tafel komt. 
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Als ik de ING zie, voel ik jouw haat 

Omdat ik weet dat je daar niet goed op gaat 

Je bent een lichtpuntje Eline, een stille kracht 

Een kaars in het duister, met veel quaestoriale macht 670 

 

Laat dit nu duidelijk maken, hoe fantastisch je bent 

Jouw talenten en enthousiasme zijn ongekend 

Je bent een voorbeeld, bovenal een idool 

Iedereen maakt met jou altijd superveel lol 675 

 

Een leven zonder jou is geen leven 

Zonder jou zou de grond onder mijn voeten gaan beven 

Zonder jou weet ik niet wat ik zou beleven 

Ik zou aan jou de hele wereld geven. 680 

 

Mijn liefde voor jou kent geen grenzen 

Ik kon geen betere quaestor dan jou wensen 

Eline, Ielainie, dit is echt waar 

En daarmee is mijn deel van deze lofrede nu klaar.” 685 

 

Floris leest het volgende voor: 

 

“Eline, 

 690 

Waar gaat het om in het leven? 

Waardoor blijft de wereld draaien? 

In wie waarborgen wij al onze vertrouwen? 

Wie is het superieure individu op de bank? 

 695 

Quaestuur! Quaestuur! 

Hoezee! Hoezee! 

Brandingen overspoelen praesides, externen, 

doch de rots van het geld staat vast… als een rots. 

Dwalen wij in het duister door conflicten waar internen niet tegen opgewassen zijn, 700 

dan is de poen onze baken van licht! De zon in kleur van goud! 

Schrijft de ab-actis ons tot verwarring, bedriegt de PR ons met schone schijn, 

dan dient de waarheid van de rijkdom als een eerlijk wapen, 

dat de leugens vermorzelt. 

 705 

Eline, dit is een zeer spontane loftuiting 

op jou, je functie, je hegemonie op de bank.” 

 

Applaus volgt. 

Eline heeft oprecht een traantje in haar oog. Ze heeft een hele goede avond. 710 

Kae wil zeggen dat dit heel mooi was en hen vindt dat Eline het verdient. Zonder Eline had           

Kae henzelf nooit aangemeld voor bestuur. 
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#14. Rondvraag 
Esmée gaat de zaal langs en geeft iedereen de kans wat te zeggen.  715 

Fons vond de avond net zo eververend als de fysieke ledenvergaderingen. 

Anne Bulkens heeft niks om toe te voegen. 

Anne Wellink vond het jammer dat veel activiteiten niet door konden gaan en ze mist heel 

veel mensen, maar ze kijkt ook uit naar wat de zomer en volgend jaar gaat brengen. 

Bart vond de vergadering heel gezellig. 720 

Bo bedankt het bestuur voor goed leiderschap in deze moeilijke periode. Hij kijkt uit naar 

een ALV-reenactment van deze ALV. 

Carel ter Avest vindt het jammer dat hij geen speculaas in huis had. 

Daphne is blij met hoe goed de eerste digitale ALV verliep en bedankt iedereen nogmaals 

voor het vertrouwen in Appelflap. 725 

Earryt bedankt iedereen voor de aanwezigheid, ook in de bijzondere situatie. Het is fijn dat 

in de toekomst fysieke activiteiten misschien weer mogelijk gaan zijn. Het f.t. mag een 

mooi jaar verwachten. 

Eline kan het bestuur niet voor de speculaas bedanken zoals ze gewoonlijk doet, maar 

bedankt het bestuur wel voor de herinnering om speculaas te kopen. Ze bedankt 730 

Floris en Lisette voor de lofrede en heeft een groot respect voor Xenia door hoe er in 

deze tijd is gehandeld. Een heel programma is omver geschopt en het bestuur blijft 

alsnog enthousiast dingen organiseren. Ze vindt dat echt heel erg 

bewonderenswaardig. Xenia kan volgens haar toch wel aangemerkt worden als het 

bestuur dat dit heeft overleefd. 735 

Eva bedankt iedereen voor de leuke reacties. De begroting was bijzonder leuk om te 

bestuderen. Ze kijkt er heel erg naar uit om met Susan te werken aan quaestuur-

dromen. 

Femke van de Griendt zegt dat ze niet heel actief is, maar was heel blij was dat ze hierbij kon 

zijn. Ze is heel blij met het f.t. en vindt dat Xenia het heel goed heeft gedaan. 740 

Floris feliciteert het f.t.-bestuur en wenst ze succes met maken van het programma, hij kijkt 

er erg naar uit. Tegen bestuur Xenia zegt hij dat dit een hele interessante periode is en 

dat het vast spannend is om het aan toekomstige generaties over te dragen. Hij kijkt 

erg uit naar de notulen. 

Francine bedankt het bestuur voor de invulling van het programma in de laatste maanden. 745 

Alles is heel mooi bij elkaar gehouden. Ze hoopt dat f.t. Appelflap mooi in de 

voetstporen kan treden van bestuur Xenia. 

Hester herinnert zich heel goed toen ze op 13 maart Esmée en Miranda zag en op dat 

moment niet had verwacht hen zo lang niet meer te zien. Ze mist de normale 

activiteiten heel erg, maar de huidige activiteiten zijn toch echt de lichtpuntjes van 750 

haar week. Ze kijkt uit naar een mooie zomer en wenst het f.t. een voorspoedige tijd. 

De denkbeeldige ijssculptuur van het gala was echt prachtig. 

 

Thijs-Jan Kamp komt om 22:23 uur binnen. 

 755 

Jari Snoeks typt dat zijn stilte geïnterpeteerd mag worden als applaus voor Xenia en 

Appelflap. 
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Joris feliciteert Appelflap. Hij heeft alle vertrouwen in ze. Hij voelt zich als opa-in-wording 

nu wel een beetje oud. Het begin van het jaar gaat mogelijk een beetje raar zijn, maar 

het komt vast goed. Hij raadt aan om te genieten van de zomer en ook vooral van het 760 

bestuursjaar. Joris is heel trots op hoe goed bestuur Xenia alles heeft omgegooid en 

aangepakt. Hij wenst hun veel plezier met de laatste maanden van het bestuursjaar. 

Kae zegt dat het een wilde tijd is. Hen is heel trots op heel Xenia voor het magische 

programma dat is neergezet onder deze omstandigheden, zeker hoe er daarnaast 

ondergronds een heel f.t. is samengesteld zonder samen te kunnen komen. Hen is ook 765 

nu al trots op Appelflap. Kae was bang dat de liefde niet goed door zou komen op 

een digitale ALV maar hen heeft heel veel liefde gevoeld. 

Kira Beijers geeft heel veel props aan hoe Xenia dingen heeft weten in te vullen. Het bracht 

echt wat meer structuur aan haar week om aan te houden dat woensdag 

Prometheusdag was. Kira gaat ter ere van het f.t. appelflappen bakken deze zomer. 770 

Lisette gaat ten eerste Appelflap feliciteren. Ze wil het h.t. ook bedanken voor de fantastische 

activiteiten en vindt het heel mooi hoe alles is opgepakt. 

Louise bedankt iedereen voor alle leuke reacties. Ze heeft heel veel zin om aan de bak te 

gaan. Bestuur Xenia heeft alles heel leuk ingericht en heeft Louise best wel door de 

quarantaine heen geloodst. Ze hoopt dat geweldige werk voort te zetten. 775 

Marit heeft grote bewondering voor het online platform van Xenia waardoor het mogelijk 

bleef om alles met elkaar te delen en even te kunnen klagen over vervelende toetsen. 

Ze vindt het ook fijn dat er zoveel vertrouwen is in Appelflap. Iedere like voelt als 

een Prometheusknuffel. 

Miranda is erg blij met hoe de vergadering is gegaan. Ze vond het leuk om de notulen te 780 

schrijven en hoopt dat ze met plezier gelezen worden. Ze heeft veel liefde voor het f.t. 

en bedankt de leden voor hun steun en lieve woorden.  

Patrick heeft een paar maanden geleden al tegen Esmée gezegd hoe goed Xenia alles 

aanpakt, dus door het nu te zeggen weet de rest dat ook. Hij wenst Appelflap alle 

succes. Hij weet nog steeds niet hoe hij zijn wachtwoord op de website moet 785 

veranderen, maar hij denkt nu wel dat dat aan hem ligt en niet aan de website. 

Roy feliciteert het f.t. en bedankt bestuur Xenia. Mensen worden lid bij een vereniging om 

samen te zijn en dat heeft Xenia in tijden van afstand aangehouden. Op de volgende 

ALV brengt hij een kersverse motie. 

Sander feliciteert Appelflap en kijkt uit naar volgend jaar, ongeacht de vormgeving ervan. De 790 

vereniging is in goede handen. Xenia heeft alles ontzettend goed gedaan, ondanks dat 

alles eigenlijk opnieuw uitgevonden moest worden. En dat bovenop andere 

ontwikkelingen als de nieuwe website. Hij wenst het bestuur heel veel plezier met de 

laatste maanden. 

 795 

Thijs-Jan verlaat de vergadering om 22:34 uur. 

 

Susan is heel blij met alle lovende woorden. Ze is ook heel blij dat Eva het behandelen van de 

begroting ook zo leuk vindt en raadt haar aan om zich voor te bereiden op het 

inwerken. Ze is heel benieuwd naar wat het f.t. gaat doen en heeft er het volste 800 

vertrouwen in dat het hoe dan ook goedkomt. 
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Sterre wil bewondering uiten voor bestuur Xenia dat de vereniging zo goed staande heeft 

weten te houden. Ze heeft al erg genoten van de lastige vragen en ze kijkt uit naar de 

volgende ALV. 

Esmée bedankt iedereen voor ieders aanwezigheid bij zowel de ALV als alle activiteiten, 805 

ondanks de stap die daarvoor genomen moet worden. Het enthousiasme onder de 

leden heeft erg geholpen met de creativiteit. Lezingen zijn heel leuk, maar wat 

bestuur Xenia heeft kunnen organiseren is ook iets bijzonders. Esmée bedankt haar 

bestuursgenoten ook omdat het bestuur heel erg verbonden is geweest, ondanks het 

fei dat ze elkaar zo lang niet hebben gezien. Ze heeft ook het idee dat dat zo was met 810 

de leden. Daarnaast heeft ze veel felicitaties en respect voor Appelflap, zeker omdat 

ze in deze uitdagende tijden toch bestuur willen doen. 

 

#15. Sluiting 
Esmée sluit de vergadering om 22:38 uur. 815 

 


