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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 3 augustus 2020 
Gehouden in de Discordserver der A.S.V. Prometheus. Opgesteld door Miranda Lake. 

  

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Bulkens 
Anne Wellink 
Bo Salomons 
Eline Berkhout 
Esmée van ’t Hof 10 

Eva van der Meer 
Joris van de Riet 
Kae Vogelzang 
Kees van Beest (van 19:54 uur tot 20:01 uur) 
Louise Lagarde 15 

Marit Tijhuis 
Miranda Lake 
Sander Huls 
Susan van den Dool 
Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 20 

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 25 

Esmée van ‘t Hof heet iedereen welkom op de ledenvergadering. Ze verzoekt iedereen om de 

eigen microfoon uit te zetten totdat er vragen of opmerkingen zijn. In dat geval kan 

de microfoon aangezet worden 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 probleem is mag dat uiteraard worden aangegeven. Op basis van de 30 

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn technische problemen geen reden 

om een ALV als ongeldig te verklaren, maar mochten er problemen zijn dan kan er 

een pauze worden ingelast of later op een punt teruggekomen worden. Bestuur Xenia 

hoopt uiteraard dat het helemaal soepel verloopt. Door het coronavirus heeft het 

bestuur gelukkig veel ervaring met Discord opgedaan. Esmée zegt dat het fijn zou 35 

zijn als deze ALV opgenomen kan worden zodat de notulen geoptimaliseerd kunnen 

worden en voor het geval Miranda Lake, de ab-actis van de vereniging, door 

technische problemen niet in staat is om alles te notuleren. De opnames zullen 

verwijderd worden zodra de notulen af zijn. Esmée vraagt of iemand vragen of 

bezwaren heeft. 40 

Er zijn geen vragen of bezwaren. 
Esmée opent de vergadering om 19:45 uur. 
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#2. Vaststelling definitieve agenda 

Esmée leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. 45 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de agenda. 
Esmée stelt de agenda vast. 

 

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

Esmée geeft het woord aan Miranda voor post met betrekking tot de vergadering. 50 

Miranda zegt dat ze voor deze vergadering geen machtigingen heeft ontvangen. Ze deelt de 

vergadering mee dat nu het moment is om machtigingen te overhandigen voor 

degenen die er nog een hebben.  
Niemand heeft nog een machtiging bij zich. 
Miranda zegt dat er geen andere post is binnengekomen die betrekking heeft tot de ALV. 55 

 

#4. Notulen vorige vergaderingen 

Esmée zegt dat de notulen van de vorige twee vergaderingen zijn verbeterd naar aanleiding 

van de opmerkingen die zijn ingestuurd. Deze notulen zijn per mail naar de leden 

gestuurd. Esmée vraagt of er nog opmerkingen over de notulen zijn. 60 

Joris van de Riet zegt dat hij een paar opmerkingen heeft over de afgelopen notulen. Het zijn 

vooral taal- en stijlfouten waar hij kort overheen gaat. Over de notulen van 21 juli 

2020 zegt hij dat in regel 27 het woord “wet” met een kleine letter geschreven moet 

worden. In regel 28 kan het woord “als” worden verwijderd. In regel 39 lijkt het hem 

het beste om te specificeren dat er wordt gevraagd naar vragen of opmerkingen over 65 

de agenda, anders lijkt het erop dat de vraag ergens anders naar verwijst. In regel 58 

en 59 staat het werkwoord “goedgekeurd” gesplitst en het lijkt Joris het beste om het  

één woord te maken. Het woord “januari-ALV” uit regel 71 zou hij wijzigen naar 

“halfjaarlijkse ALV” of “de ALV in januari”. Regel 98 bevat het woord “beveelde”, 

maar dit moet eigenlijk “beval” zijn. In regel 105 staat “gaat om” terwijl dat “gaat 70 

over” zou moeten zijn. In regel 119 ontbreekt het lidwoord voor “volgende ALV”. De 

installaties in de integratiecommissie in regel 141 tot en met 144 staan momenteel in 

aparte zinnen, terwijl een enkele zin hiervoor voldoende is. In de notulen van 24 juni 

2020 ontbreekt een punt aan het eind van regel 206. In regel 403 past de tekst “tot een 

zeker bedrag” beter dan “tot een zekere hoogte” en het woord “onvoorziene” uit 75 

regel 412 bevat een “k” die daar niet hoort te zijn. “Weet” in regel 504 moet in het 

meervoud worden geschreven. In regel 533 ontbreekt de “u” in “gebeuren” en in 

regel 590 ontbreekt de “w” in “stemwijze”. In regel 599 staat dat Esmée leden instelt 

als stemopnemers. Dit hoort echter geschreven te worden als een voorstel en er moet 

worden gesproken over benoeming in plaats van instelling. In regel 716 moet 80 

“eververend” worden vervangen door “enerverend” en in regel 747 staat 

“voetsporen” geschreven als “voetstporen”. In regel 756 staat “geïnterperteerd” wat 

“geïnterpreteerd” moet zijn en de laatste letter van het woord “feit” ontbreekt in regel 

810. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de notulen. 85 

Esmée neemt de notulen met de voorgestelde wijzigingen bij hamerslag en per acclamatie 

aan. 
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#5. Mededelingen 

Esmée zegt dat het ook deze vergadering helaas niet mogelijk is om speculaas uit te delen. 90 

Bestuur Xenia hoopt dat alle aanwezigen zelf iets lekkers hebben ingeslagen en hoopt 

dat het snel weer mogelijk gaat zijn om samen speculaas te kunnen eten op een ALV. 
Esmée vraagt of er mededelingen uit de zaal zijn. 

Er zijn geen mededelingen uit de zaal. 

 95 

#6. Amendementen 

Esmée zegt dat er in het ALV-boekje vier amendementen te vinden zijn, die in samenspraak 

met de statutencommissie zijn opgesteld. Esmée zal bij deze amendementen ook een 

toelichting geven. Er is op de algemene ledenvergadering van 21 juli ook gelegenheid 

geweest voor andere leden om amendementen in te dienen. Dit is niet gebeurd. Het 100 

eerste amendement betreft de titel van artikel 3. De notaris heeft dit artikel 

‘Verenigingsjaar Boekjaar’ genoemd. ‘Verenigingsjaar en boekjaar’ klinkt volgens het 

bestuur en de statutencommissie echter helderder en mooier. 

 

Kees van Beest komt om 19:54 uur binnen.  105 

 

Esmée zegt dat 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 aangegeven dat, hoewel ‘algemene vergadering’ de wettelijke term 110 

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 

amendement dat tijdens de ledenvergadering van februari is ingestemd, maar niet in 115 

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. 

Esmée legt uit dat bij het volgende agendapunt over deze vier amendementen 

gestemd worden. Ze vraagt of hier vragen of opmerkingen over zijn. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de amendementen. 120 

 

Kees vertrekt om 20:01 uur. 

 

#7. Stemming amendementen 

Esmée legt uit dat er normaliter drie stemwijzen worden aangeboden. Allereerst kan een 125 

amendement per acclamatie worden ingestemd, waarbij met enkel een hamerslag en 

applaus het stemmingsvoorstel wordt aangenomen. Dit is goed te reproduceren op 

een online ALV zoals deze. Als deze methode wordt gekozen kunnen alle 

aanwezigen hun microfoon aanzetten en applaudisseren. De tweede mogelijkheid is 

stemmen per handopsteking. Aangezien niet iedereen een camera heeft, lijkt het 130 

Esmée het beste om alle aanwezigen een voor een af te gaan en iedereen verbaal voor, 

tegen of blanco te laten stemmen. Deze stemmen worden geteld en dan volgt er een 
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uitslag. De derde manier is anoniem stemmen, maar omdat deze manier het minst 

goed te reproduceren is op een online ALV op de manier zoals het statutair is 

vastgelegd, gaat hier de voorkeur niet naar uit. Hier is eerder een beveiligde online 135 

poll voor gebruikt. Omdat stemmen per acclamatie het meest lijkt op de statutaire 

stemwijze, er al over een amendement is gestemd en de amendementen niet veel 

veranderen voor de uitvoering van de statuten, stelt Esmée voor om per acclamatie te 

stemmen over alle amendementen. Ze vraagt of er mensen zijn die een voorkeur 

hebben voor een andere stemwijze voor een of meerdere van de amendementen. 140 

Er is geen voorkeur van een andere stemwijze. 

Esmée zegt dat iedereen de microfoon nu aan kan zetten zodat er hoorbaar geapplaudisseerd 

kan worden. 

Esmée neemt amendement I bij hamerslag en per acclamatie aan. 
Esmée neemt amendement II bij hamerslag en per acclamatie aan. 145 

Esmée neemt amendement III bij hamerslag en per acclamatie aan. 
Esmée neemt amendement IV bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#8. Statutenwijziging 

Esmée zegt dat het nu tijd is om de statuten als geheel te bespreken. Ze vraagt of hier vragen 150 

of opmerkingen over zijn. 
Joris vindt de statuten er goed uitzien. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de statuten. 

 

#9. Stemming inzake statutenwijziging 155 

Esmée stelt voor om ook hier per acclamatie te stemmen. Ze vraagt of er een voorkeur is voor 

een andere stemwijze. 

Niemand heeft een voorkeur voor een andere stemwijze. 
Esmée neemt de voorgestelde statuten bij hamerslag en acclamatie aan, met inachtneming 

van de amendementen die op deze ledenvergadering zijn aangenomen. 160 

Iedereen applaudisseert zeer uitbundig. 

 

#10. Installatie en decharge commissieleden 

Er zijn op dit moment geen commissieleden die op dit moment geïnstalleerd of 

gedechargeerd moeten worden. 165 

 

#11. W.v.t.t.k.1 

Esmée legt uit dat iedereen die aanwezig is en overige punten naar voren wil brengen die 

tijdens de ALV besproken moeten worden, die punten nu ter sprake mag brengen. 

Esmée vraagt of iemand de behoefte heeft om nog iets ter tafel te brengen. 170 

Niemand heeft iets om ter sprake te brengen. 

 

#12. Rondvraag 

 

 
1 Wat verder ter tafel komt. 
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Esmée zegt dat alle aanwezigen bij dit agendapunt een voor een de gelegenheid krijgen om 

nog iets te zeggen als daar behoefte voor is. 175 

Anne Bulkens vond het weer een hele fijne en korte vergadering. Ze bedankt de 

statutencommissie voor al het schrijfwerk. 
Anne Wellink typt dat ze heel erg blij is met de rappe ALV en ze is trots. 
Bo Salomons heeft dertig euro verloren omdat hij had gewed dat de vergadering voor acht 

uur ‘s avonds klaar zou zijn. Hij vindt het leuk dat alle aanwezigen alfabetisch 180 

worden afgegaan, want dan komt hij snel aan de beurt. Hij is blij dat de statuten voor 

een tweede keer zijn ingestemd. 
Eline Berkhout vond het een heerlijke ALV. Ze heeft knoflookbrood gebakken en dat gaat ze 

hierna opeten. Ze is blij dat er waarschijnlijk niet nog een ALV komt. Ze heeft de helft 

van de vergadering besteed aan het maken van een meme. 185 

Eva van der Meer is blij dat ze kan zeggen dat ze één van de vier statuten-ALVs heeft 

meegemaakt. 
Joris vindt het jammer dat de eindejaarsenquête is geweest, omdat hij deze ALV niet heeft 

kunnen aankruisen als een van zijn favoriete activiteiten. Hij is blij dat de statuten zijn 

aangenomen. 190 

Kae Vogelzang vond het weer een mooie ALV. Hen genoot erg van de ALV-memes en hoopt 

voortaan een knutseltafel te hebben op de fysieke vergaderingen. 
Louise Lagarde vindt het idee van een knutseltafel fantastisch. 
Esmée laat even weten dat de notaris dit ook gaat lezen. 
Louise is blij dat hij wat leuks gaat hebben om te lezen. 195 

Marit Tijhuis moet nog even nadenken over de knutseltafel, maar ze is blij met deze leuke 

ALV. 
Miranda is ook blij met de lengte van de ALV en met de memes. Ze kijkt uit naar de 

gezelligheid achteraf en bedankt iedereen voor hun komst. Ze vond het heel leuk dat 

het f.t.-bestuur aanwezig was. 200 

Sander Huls vond het een fijne vergadering en is blij dat de nieuwe statuten zijn 

aangenomen. 
Susan van den Dool bedankt iedereen voor hun komst. Ze vond het een fijne vergadering en 

is blij dat met de nieuwe statuten belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Esmée wil iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en hun inzet. Ze hoopt iedereen te 205 

zien tijdens de EL CID-week.2 

 

#13. Sluiting 

Esmée wil voor het sluiten van de vergadering iedereen van harte bedanken voor hun 

aanwezigheid, vragen en adviezen. Bestuur Xenia hoopt iedereen veel te zien bij alle 210 

activiteiten die nog gaan komen. Ze sluit de vergadering om 20:08 uur. 

 

 
 

 215 

 

 
2 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 


