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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus op 

woensdag 21 juli 2020 

Gehouden op de Discordpagina der A.S.V. Prometheus. Opgesteld door Miranda Lake. 
 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Bulkens 

Anne Wellink 

Bo Salomons 

Earryt Sijm 

Eline Berkhout 10 

Esmée van ‘t Hof 

Joris van de Riet 

Miranda Lake 

Sander Huls 

Susan van den Dool 15 

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

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Indien personen met dezelfde 

voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam 

weergegeven. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven. 

#1. Opening 20 

Esmée van ‘t Hof verwelkomt iedereen op de ALV. Ze hoopt dat ook deze online 

ledenvergadering helemaal soepel zal verlopen. Esmée vraagt iedereen om hun 

microfoons op ‘mute’ te zetten totdat iemand iets wil zeggen. In dat geval kan men de 

microfoon weer aanzetten, zodat Esmée dat kan zien en de gelegenheid kan geven om 

vragen te stellen of opmerkingen te maken. Als iemand niet goed te horen is of er een 25 

probleem is mag dat uiteraard worden aangegeven. Op basis van de recentelijk 

ingevoerde Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn technische problemen 

geen reden om een ledenvergadering ongeldig te verklaren. Mochten er problemen 

zijn, dan kan er eventueel een pauze worden ingelast of kan er besloten worden om 

later op een punt terugkomen. De hoop is natuurlijk dat alles soepel verloopt. Esmée 30 

zegt dat de vereniging door het coronavirus gelukkig veel ervaring met Discord heeft 

opgedaan en ze vertrouwt erop dat het gaat lukken. Als iemand tegen technische 

problemen aanloopt kan Earryt Sijm worden benaderd. Esmée opent de vergadering 

om 19:47 uur. 
 35 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Esmée leest de agenda voor. Omdat minder dan de helft van de leden van de vereniging 

aanwezig is, zal er niet over de statuten gestemd kunnen worden. Esmée vraagt of er 

vragen of opmerkingen over de agenda zijn.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 40 

 

#3. Post m.b.t. de vergadering 
Esmée geeft het woord aan Miranda Lake, de ab-actis van de vereniging, voor post met 

betrekking tot de vergadering. 
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Miranda zegt dat er geen machtigingen zijn binnengekomen. Ze deelt mede dat nu het 45 

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

Niemand heeft een machtiging bij zich. 

Esmée zegt dat ze vandaag een bericht van Eline Berkhout had gezien met een paar 

opmerkingen over de notulen van afgelopen ledenvergadering.  

Miranda zegt dat Joris van de Riet en Sander Huls ook opmerkingen over de notulen hebben 50 

ingestuurd. Deze waren bij het versturen van de notulen nog niet volledig verwerkt.  

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

notulen van deze vergaderingen zijn naar de leden toegestuurd.  

Joris zegt dat het het beste zou zijn als de leden de notulen met alle verwerkte wijzigingen in 55 

zouden kunnen zien voordat ze worden goedgekeurd. Hij stelt voor om de notulen 

op de volgende vergadering goed te keuren. 

Esmée stelt vast dat de notulen van de vorige vergadering volgende keer goedgekeurd 

zullen worden. 

#5. Mededelingen 60 

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. 

Verder heeft Esmée een mededeling over de ledenvergaderingen van januari en 

februari betreffende de statuten. Voor die twee vergaderingen was het de bedoeling 65 

dat exact dezelfde versie van de voorgestelde statuten naar de leden werd verstuurd, 

maar helaas is er op de tweede vergadering een oudere versie gestuurd waar een 

aantal leden nog anders in waren verwoord. Dit heeft gelukkig geen consequenties 

voor deze vergadering, omdat hier een nieuwe versie behandeld gaat worden, maar 

als iemand deze nieuwe versie van de notaris wil vergelijken met de vorige versie, 70 

dan is het het handigst om daar de statuten die voor de ALV in januari zijn verstuurd 

voor te gebruiken. Esmée vraagt of iemand hier vragen over heeft. 

Niemand heeft hier vragen over. 

Esmée vraagt of iemand nog andere mededelingen heeft. 

Er zijn verder geen mededelingen. 75 

Esmée gaat door naar het volgende punt. 

 

#6. Statutenwijziging 
Esmée zegt dat iedereen als het goed is de statuten die door de notaris zijn bewerkt vorige 

week ontvangen. Deze versie van de statuten staat ook in het ALV-boekje. De notaris 80 

heeft bepaalde punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Esmée zal hier een 

korte toelichting geven bij een aantal grotere veranderingen.  Om te beginnen is er 

een verandering aangebracht in het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar en het 

boekjaar dienen namelijk een vaste datum te hebben. In de eerder voorgestelde 

statuten werd er gebruik gemaakt van een relatieve datum. Er is nu gekozen om dit 1 85 

september te maken. Binnen een maand na het begin van het nieuwe verenigingsjaar 

dient er vervolgens een ALV plaats te vinden. In de praktijk verandert er niets ten 

opzichte van de vorige statuten. Er is ook een verandering aangebracht in artikel 7 lid 

5. Hier is een termijn toegevoegd voor wanneer er een ALV plaats dient te vinden na 
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een schorsing. In artikel 16 is er een verduidelijking aangebracht. In plaats van 90 

“voorzitter” staat hier nu “voorzitter van de vergadering”. Het concept “waarnemend 

bestuur” is door de notaris geschrapt, omdat een bestuur juridisch gezien alleen 

volledig bevoegd of niet bevoegd moet zijn. Het waarnemend bestuur stond 

oorspronkelijk in artikel 23 van de versie waarover in februari is gestemd is door de 

ALV. Artikel 32 bevat nu een quorum voor statutenwijziging. De notaris raadde sterk 95 

aan om het gebruik van een quorum te behouden, maar stelde voor om een 

realistischer quorum in te voeren dan hetgeen in de huidige statuten is opgenomen. 

De notaris beval een quorum van 10% aan voor Prometheus en dit percentage is 

doorgevoerd in de statuten. Voor de slotbepaling deed de notaris de aanbeveling om 

dichter bij de wettekst te blijven in de slotbepaling en dit is gebeurd. Esmée vraagt of 100 

iemand hier een opmerking over heeft. 

Er zijn geen opmerkingen over deze veranderingen. 

Esmée zegt dat er ook vier amendementen in het ALV-boekje zijn opgenomen die in 

samenspraak met de statutencommissie zijn opgesteld. Zij gaat ook hier toelichting bij 

geven. Het eerste amendement gaat over de titel van artikel 3. De notaris heeft dit 105 

artikel ‘Verenigingsjaar Boekjaar’ genoemd, ‘Verenigingsjaar en boekjaar’ klinkt 

volgens het bestuur en de statutencommissie echter helderder en mooier. Het tweede 

amendement gaat om een congruentiefoutje in artikel 9, tweede lid dat helaas in de 

vorige versies over het hoofd is gezien. Het woord ‘komt’ moet worden vervangen 

door ‘komen’. Amendement drie heeft te maken met consistentie. De notaris heeft 110 

aangegeven dat, hoewel ‘algemene vergadering’ de wettelijke term is, deze in de rest 

van het document ‘ledenvergadering’ wordt genoemd. Dit is echter niet overal 

gebeurd. Voor de consistentie zou het mooier zijn om de term ‘algemene 

ledenvergadering’ in artikel 23 vijfde lid, artikel 32 vierde lid, en artikel 33 tweede lid 

te wijzigen naar ‘ledenvergadering’. Het vierde amendement gaat over een 115 

amendement dat in februari is ingestemd, maar niet in de statuten is verwerkt. Dit 

komt doordat het amendement niet in het bestand was opgenomen dat naar de 

notaris was gestuurd. Het gaat hier om artikel 29 lid 5. Over deze vier amendementen 

zal op de volgende ALV gestemd worden. Esmée vraagt of er vragen of opmerkingen 

zijn over wat ze zojuist heeft besproken. 120 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

Esmée controleert voor de zekerheid of iedereen er nog is. 

Eline vraagt zich af of ze bij Bo Salomons moet aankloppen om te zien of hij er is.  

Bo kondigt aan dat hij aanwezig is. 

Earryt zegt dat hij er niet is en geeft daarmee zijn aanwezigheid aan. 125 

Joris jubelt over de statuten. 

Esmée stelt vast dat iedereen aanwezig is. 

Esmée vraagt of iemand vragen of opmerkingen heeft over andere punten omtrent de 

statuten. 

Er zijn geen andere vragen of opmerkingen. 130 

Esmée zegt dat dit het moment is om amendementen voor te dragen. Als iemand dat wil 

doen, is dit de gelegenheid daarvoor. 

Niemand heeft een amendement om in te dienen. 

 

 135 
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#7. Stemming inzake statutenwijziging 
Esmée zegt dat het quorum voor een stemming niet is gehaald, wat betekent dat er op de 

volgende ALV over de statuten gestemd zal worden. 

 

#8. Installatie en decharge commissieleden 140 

Esmée installeert Eline Berkhout, Floris Meertens, Fons Hooft en Kira Beijers in de 

integratiecommissie. 

 

#9. W.v.t.t.k.1 
Esmée legt uit dat dit agendapunt staat voor ‘wat verder ter tafel komt’. Iedereen die 145 

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

moeten worden krijgt nu de gelegenheid om die punten ter sprake te brengen. Ze 

vraagt of iemand behoefte heeft om nog iets ter tafel te brengen. 

Sander wil delen dat hij van Bo zojuist een half pak speculaas op zijn bord gedumpt heeft 

gekregen. Bo is hiervoor van zijn eigen woning naar die van Sander gerend. Sander 150 

zag dat niet aankomen. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen, dus Esmée gaat door naar de rondvraag. 

 

#10. Rondvraag 
Esmée geeft alle aanwezigen een voor een de gelegenheid om nog iets te zeggen als daar 155 

behoefte aan is. 

Anne Bulkens is blij met hoe goed en snel deze vergadering is gegaan. 

Anne Wellink heeft alvast de stemvoorstellen in het stemsysteem gezet voor de volgende 

vergadering. 

Bo stelt voor om het volgende bestuur aan te raden een kortere ALV te proberen te houden 160 

dan deze. Hij denkt dat het technisch gezien mogelijk zou moeten zijn. 

Earryt zegt grappend dat hij dit een tergend langzame ALV vond. Hij zegt dat hij het heel 

fijn vond hoe kort deze vergadering was en hij kijkt ernaar uit om iedereen snel weer 

te zien. 

Eline bedankt normaal gesproken altijd iemand voor speculaas en deze keer wil ze Bo 165 

daarvoor bedanken. Ze vindt het heel leuk dat deze vergadering een kwartier heeft 

geduurd. 

Esmée zegt dat dit meer tijd geeft om te borrelen. 

Earryt vindt dit leuk. 

Joris bewondert hoe goed de jongere generaties Prometheusbesturen zijn in het houden van 170 

kortere ledenvergaderingen. 

Miranda zegt dat ze vlak voor de ALV aan het mopperen was over de korte termijn 

waarbinnen ze deze notulen moest schrijven. Door de lengte van de vergadering 

denkt ze echter dat het wel goedkomt. Miranda bedankt iedereen die erbij was. Ze 

zegt dat ze het een hele leuke vergadering vond. 175 

Sander bedankt iedereen voor deze ‘ALV-speedrun’. 

Susan van den Dool is erg blij. Deze vergadering is haar erg meegevallen. 

 

 
1 Wat verder ter tafel komt. 
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Esmée had ook niet verwacht dat deze vergadering zodanig kort zou zijn, maar ze heeft geen 

bezwaren hierover. Ze bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en bedankt de 

statutencommissie voor hun harde werk. 180 

Applaus volgt. 
 

#11. Sluiting 
Esmée sluit de vergadering om 20:06 uur. 

 185 
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