Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus
op 1 september 2020
Gehouden op de Discordserver der A.S.V. Prometheus. Opgesteld door Miranda Lake en Sterre
Mulder.
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#a. Lijst van aanwezigen
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Anne Bulkens
Anne Wellink
Bart Wentholt (vanaf 21:13 uur)
Daphne Bras
Dominique Mulder
Earryt Sijm
Eline Berkhout
Esmée van ‘t Hof
Eva van der Meer
Fons Hooft (vanaf 23:30)
Hester Be
Jari Snoeks
Joris van de Riet
Kae Vogelzang
Kira Beijers
Leonie Dams
Linda Bouwmeester
Lisette Neeleman
Louise Lagarde
Marina van Gog
Marit Tijhuis
Martijn de Jong (van 22:52 uur tot 23:47 uur)
Martijn van Maaswaal
Merel Verhoef
Miranda Lake
Patrick Daamen (vanaf 23:30 uur)
Pauline Witteveen
Sander Huls
Sterre Mulder
Susan van den Dool
Tamar Kuijpers
Wessel de Kok (van 19:43 uur tot 21:28 uur en van 21:35 uur tot 23:53 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 aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam
weergegeven. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven.
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#1. Opening
Esmée van ‘t Hof heet iedereen welkom bij de laatste algemene ledenvergadering van
bestuur Xenia, en de eerste ALV van dit nieuwe academische jaar. Een bijzonder
moment! Ze vraagt iedereen om de microfoon uit te zetten. Als er een vraag of
opmerking is kan men de microfoon aanzetten zodat Esmée dat kan zien en de
gelegenheid kan geven om te spreken. Als iemand niet goed te horen is of er een
probleem is mag dat uiteraard direct aangegeven worden. Als iemand tegen
technische problemen aanloopt kan Earryt Sijm daarvoor worden benaderd. Esmée
zegt dat het bestuur de vergadering graag zou willen opnemen. De opname wordt
gewist zodra de notulen af zijn. Ze vraagt of hier bezwaar tegen is.
Niemand heeft bezwaar.
Esmée opent de vergadering om 19:43 uur.

#2. Vaststelling definitieve agenda
60

Esmée leest de agenda voor. Ze vraagt of iemand er vragen of opmerkingen bij heeft.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Esmée stelt de agenda vast.

#3. Post m.b.t. de vergadering
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Esmée geeft het woord aan Miranda Lake, de ab-actis van de vereniging.
Miranda zegt dat er een machtiging is ontvangen van Loes de Bruin voor Esmée van ‘t Hof.
Er is nu nog gelegenheid om stemmachtigingen die nog niet zijn ingeleverd bij
Miranda in te leveren. Elk lid mag maximaal twee andere leden representeren op de
ALV.
Roy Vlieland heeft Eline Berkhout gemachtigd door middel van een WhatsAppbericht.
Miranda zegt dat ze Roy gaat vragen om de machtiging ook naar haar te mailen.
Er zijn geen andere machtigingen of post.

#4. Notulen vorige vergadering
75

Esmée zegt dat de notulen van de vorige vergadering per mail naar de leden zijn
toegestuurd. Ze vraagt of er nu nog opmerkingen over de notulen zijn.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
Esmée neemt de notulen bij hamerslag en per acclamatie aan.

#5. Mededelingen
80
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Esmée zegt dat het ongebruikelijk is, maar helaas is het niet mogelijk om speculaas uit te
delen op deze ledenvergadering. Bestuur Xenia hoopt dat de aanwezigen zelf iets
lekkers hebben ingeslagen en dat de vereniging snel weer samen speculaas kan eten.
Esmée geeft het woord aan de archiefcommissie.
Joris van de Riet legt uit dat de ab-actis elk jaar het verenigingsarchief bijhoudt. Dit wordt
gecontroleerd door de archiefcommissie die bestaat uit oud ab-actides. Joris zegt dat
het archief dit jaar in goede staat verkeert. Er ontbreken een paar kleine bestanden.
De archiefcommissie raadt aan om een positief oordeel te geven over de staat van het
archief.
Esmée vraagt of er mededelingen uit de zaal zijn.
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Er zijn geen verdere mededelingen.

#6. Algemeen jaarverslag
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Esmée zegt dat het algemeen jaarverslag met het ALV-boekje naar de leden is gestuurd. Om
die reden stelt ze voor om het verslag niet integraal voor te lezen, ook gezien de tijd.
Als hier wel sterke behoefte voor is mag dat nu worden aangegeven.
Niemand heeft behoefte aan een integrale voorlezing.
Esmée geeft het woord aan de Raad van Advies. Ze stelt voor dat de Raad per kopje vragen
stelt om vervolgens ook de rest van de aanwezigen de gelegenheid te geven om
vragen te stellen. Ze vraagt of de Raad dat goed vindt.
Leonie Dams vindt dit een goed idee.
Leonie en Joris stappen in figuurlijke zin naar voren. Zij leggen uit dat zij onderdeel zijn van
de Raad van Advies, samen met Gerard Spaans, Adri Wessel, Niels Rood en Eveline
van der Veen. Dit jaar stappen Gerard, Adri en Niels uit de Raad en draagt de Raad
Esmée en Earryt voor aan de ledenvergadering als nieuwe Raadsleden.
Joris zegt dat de Raad voordat zij hun vragen gaan stellen eerst iets wil zeggen over het
bestuur en ieder bestuurslid.
Leonie zegt dat de Raad het bestuur heel erg wil bedanken voor het afgelopen jaar, zeker nu
het bestuur de geschiedenis in zal gaan als het bestuur dat Prometheus in coronatijd
moest besturen. Het was vast heel jammer om een groot deel van het programma in
het water te zien vallen. Ze zijn heel trots op hoe het is opgepakt en ook op hoe
creatief alles is ingevuld. De Raad geeft hier hun dank voor en ze denken dat ze dat
ook namens de hele vereniging doen.
Joris zegt dat Esmée als praeses altijd zichtbaar was en voor iedereen een vriendelijk woord
had. Ook in deze tijden heeft ze haar best gedaan om haar bestuur en de vereniging te
blijven sturen.
Leonie zegt dat Miranda als ab-actis altijd bezig is met notuleren. Het zou goed kunnen dat
de notulen van dit jaar mogelijk de meest gelezen notulen zullen zijn, in verband met
hoe interessant dit jaar was. Ze wil ook uiten hoe fijn het is hoe vrolijk Miranda altijd
is en hopelijk ook zal blijven.
Joris zegt dat er altijd weinig te zeggen is over de quaestuur als de werkzaamheden goed
worden uitgevoerd. Dat moet dus betekenen dat Susan van den Dool zeker goed
werk heeft verricht, zeker als er rekening wordt gehouden met de pandemie en het
feit dat Susan in Rijnsburg – ver van de faciliteiten van het bestuurshok – woont en
alsnog alles goed heeft laten lopen.
Leonie zegt dat Anne Bulkens als intern verantwoordelijk is voor alle commissies en het is de
Raad zeker niet ontgaan hoe actief en betrokken Anne Bulkens daar dit jaar mee bezig
was. Daarnaast heeft Anne Bulkens dit jaar ook een grote koerswisseling moeten
overzien bij veel commissies. Ze mag trots zijn op het feit dat ze dit allemaal heeft
kunnen bijhouden.
Joris beschrijft Earryt als de borrelaar uit Boskoop. Hij stond altijd klaar om te praten en te
promoten. De externe taken zijn normaal minder zichtbaar voor de vereniging, maar
dit jaar heeft de extern enorm veel gedaan om de EL CID-week1 mooi neer te zetten.
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Enige Leidse Commissie Introductie Dagen.
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Leonie zegt dat als er wordt gedacht aan wat Anne Wellink als assessor PR heeft gedaan, er
altijd wordt gedacht aan de website. Er is jaren over gepraat, maar dit jaar is het
daadwerkelijk gebeurd. Daarnaast is er ook een prachtige website gebouwd voor de
Cultuurfabriek en zijn er grote stappen gezet bij het gebruik van Instagram als
communicatieplatform. De effecten hiervan zullen nog jaren terug te zien zijn.
Marit Tijhuis, die bij Esmée thuis is, zegt dat Esmée momenteel technische problemen ervaart
en overschakelt over op haar telefoon. Ze heeft wel alles kunnen horen. Ondertussen
kan de Raad alvast beginnen met het stellen van de eerste vragen.
Joris begint met het kopje ‘Programma’. De Raad vraagt of er bij de recentelijk
georganiseerde fysieke activiteiten problemen zijn geweest met leden die de regels
over afstand houden onvoldoende in acht nemen.
Esmée zegt dat het bestuur de vereniging heeft laten weten dat er veel belang wordt gehecht
aan de coronamaatregelen. Bij de silent disco is dit bijvoorbeeld heel goed gegaan en
aanwezigen reageerden goed op corrigerende opmerkingen. Bij Café de Keyzer is dit
soms echter minder goed gegaan, dus ze wil iedereen op het hart blijven drukken om
rekening te blijven houden met de regels. Als het nodig is, moet het volgende bestuur
misschien wat harder zijn als iemand zich consequent niet aan de regels houdt. Esmée
vraagt of andere leden vragen hebben over het programma.
Er zijn verder geen vragen.
Leonie gaat verder met het kopje ‘Ledenbinding’. De Raad wil weten of er andere manieren
zijn bedacht om de eerstejaars van dit jaar weer actief te maken. Ook vraagt de Raad
naar de mening van het bestuur over het aantal inschrijvingen voor dit jaar. Tenslotte
vraagt Leonie of het bestuur advies heeft voor het organiseren van goede digitale
activiteiten.
Esmée zegt dat er dit jaar een Whatsappronde is gehouden voor de minder actieve
eerstejaars en daar is positief op gereageerd. Daarna is er echter geen tweede geweest.
Dat zou misschien handig zijn geweest om nog een keer te doen, dus ze raadt dat aan.
Het bestuur is ook erg tevreden met het aantal inschrijvingen die vanaf het begin van
deze EL CID-week zijn binnengekomen.
Miranda zegt dat er momenteel 49 inschrijvingen zijn.
Esmée zegt dat er dit jaar veel mensen lijken te zijn die zich nog na de EL CID-week
inschrijven. Het is goed mogelijk dat het aantal inschrijvingen in september nog zal
stijgen.
Esmée’s verbinding valt heel even weg.
Earryt wil een coup d’état plegen.
Esmée zegt dat Earryt dat al het hele jaar probeert te doen.
Esmée raadt aan om bij online activiteiten te blijven kijken naar waar leden op afkomen.
Xenia heeft vooral gemerkt dat interactieve activiteiten beter bezocht worden, zoals
quizzen of lezingen waar vragen gesteld kunnen worden.
Sander Huls zegt dat de kop over verenigingscultuur is overgeslagen.
Joris zegt dat de Raad daar geen vragen over had.
Eline weet niet of het voor het bestuur mogelijk is om een volledig antwoord op haar vraag
te geven. In het jaarverslag staat dat er dit jaar soms wat minder fijne dingen zijn
gebeurd. Ze vraagt daarom of de vertrouwenspersonen zichtbaar hebben kunnen
bijdragen dit jaar.
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Anne Bulkens zegt dat ze dit jaar als vertrouwenspersoon gesprekken heeft gevoerd. Het
lijkt er dus op dat de mensen die het nodig hebben de vertrouwenspersonen wel
weten te vinden.
Eline vraagt of er volgend jaar nieuwe vertrouwenspersonen zijn en, zo ja, wie dat zijn.
Anne Bulkens zegt dat zij aanblijft als vertrouwenspersoon en Daphne Bras de
vertrouwenspersoon binnen het bestuur wordt.
Hester Be zegt dat in het verslag staat dat het openhokuurtje veel werd gebruikt voor sociale
theegesprekjes. Hester heeft daar zelf ook aan deelgenomen. Ze vraagt of Xenia het
erg vindt dat het uurtje zo is gebruikt.
Esmée zegt dat zij dat niet erg vond. Ze vond het zelf enorm gezellig. Het zou jammer zijn
geweest als er niemand kwam en de gezelligheid is helemaal niet als vervelend
ervaren.
Hester zegt dat ze het zelf heel fijn vond om in de tijd van digitale samenkomsten naar het
openhokuurtje te kunnen gaan. Ze zou het eigenlijk wel leuk vinden als er vaker iets
midden op de dag werd georganiseerd.
Joris zegt dat de Raad een vraag heeft over het archief. Eerder dit jaar is Sandd overgenomen
door PostNL, maar later is de fusie weer ongedaan gemaakt en de huidige plannen
zijn onzeker. Joris vraagt hoe het bestuur daarmee is omgegaan.
Esmée zegt dat de Sandd-postzegels die Prometheus in bezit had allemaal voorafgaand aan
de geplande fusie zijn opgebruikt. Toen er onduidelijkheid ontstond over de fusering
is het aanschaffen van nieuwe postzegels uitgesteld. Omdat het bestuur een aantal
maanden geen toegang had tot het bestuurshok was het ook voor enige tijd niet
mogelijk om post te versturen.
Esmée vraagt of Miranda hier nog verder over kan uitweiden. Esmée wil eerst nog
toevoegen dat het bestuur een aantal maanden niet op het hok konden en dus ook
geen post kon versturen.
Miranda zegt dat er binnenkort nieuwe postzegels gekocht moeten worden zodat onder
andere de Pyros verstuurd kan worden.
Esmée vult aan dat de meest recente editie van de Pyros helemaal klaarligt om op de post te
doen. Er moeten nu alleen nog postzegels worden geplakt.
Sander las in het jaarverslag dat het digitale archief was aangevuld, maar sommige
bestanden ontbreken nog wel. Heel veel van de nieuwe links lijken ook doodlopende
links te zijn. Dat is overigens niet het geval voor de ALV-notulen.
Esmée zegt dat er in de afgelopen weken heel veel dingen zijn aangevuld. Ze heeft ook
gelezen dat het volgende bestuur van plan is het archief verder op orde te maken,
waar zij zich positief over uitlaat.
Esmée gaat verder met het kopje ‘Statuten’.
Joris zegt dat de Raad geen vragen heeft over dit onderwerp.
Sander wil even zeggen dat de statuten heel mooi zijn.
Joris merkt op dat de statuten door het bestuur naar de vereniging zijn gemaild.
Esmée gaat verder met het kopje ‘Vrienden en Reünisten’.
Leonie vraagt of er iets is gebeurd met de plannen om een Facebookgroep op te zetten voor
Reünisten. Ze vraagt ook of er andere manieren zijn waarop het bestuur Reünisten bij
de vereniging zou willen betrekken.
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Anne Wellink zegt dat er is nagedacht over de Faceboekgroep. Het bestuur had intenties om
het later in het jaar op te starten maar door de drukte van de pandemie is dat niet
gebeurd.
Esmée zegt dat Reünisten nog zeker hart lijken te hebben voor Prometheus, maar het is ook
belangrijk om ze niet te spammen in een poging ze meer te betrekken. Het kan een
idee zijn om Reünisten deel te laten nemen aan grotere activiteiten tegen een extra
vergoeding.
Er zijn geen vragen uit de zaal.
Leonie zegt dat de Raad van Advies geen vragen heeft over de quaestuur.
Sander vraagt wat er verder onder quaestuur geautomatiseerd kan worden.
Susan zegt dat de behandeling van debiteuren te automatiseren is. Ook het sturen van
betaalverzoeken en facturen kan versimpeld worden, hoewel daar wel haken en ogen
aan zitten. Het advies in het jaarverslag was niet heel concreet bedoeld. Het was met
name een advies om de quaestuur zo makkelijk mogelijk te maken, want daar zijn
zeker mogelijkheden voor.
Esmée zegt dat automatisering de quaestor meer tijd kan geven voor andere belangrijke
onderdelen van de functie.
Eline zegt dat Prometheus incassoformulieren kan gebruiken. Ander verenigingen doen in
beginsel elke maand een incasso in plaats van dat ze betaalverzoeken sturen. Ze
vraagt wat de mening van Xenia hierover is.
Susan zegt dat dat zeker een mogelijke automatisering is. Het is wel een andere manier van
alles bijhouden en er zijn ook mensen die geen groot fan zijn van incasso’s. Susan
denkt dat haar opvolger, Eva van der Meer, hier vooral over moet nadenken. Als de
mails met betaalverzoeken al geautomatiseerd zouden zijn zou dat naar Susans idee
de last van het mailen al verminderen. Een maandelijks incasso zou dan weinig
toegevoegde waarde hebben.
Eline zegt dat de overdracht van de bankrekening van Halcyon naar Xenia aan de kant van
ING niet vlot verliep. Ze vraagt of er ideeën zijn om dit op te pakken.
Susan zegt dat de problemen niet lagen bij Prometheus. Ze hoopt dat het dit jaar beter gaat
bij de ING, maar mocht dat niet zo gaan, dan vindt ze het tijd om klachten in te
dienen en lawaai te maken. Het wisselen van bank kost enorm veel tijd en het vereist
veel energie om bijvoorbeeld van boekhoudsysteem te wisselen. Een wissel is Susan
ook meer dan eens afgeraden, dus ze zou vooral de focus leggen op beter contact met
de bank.
Esmée zegt dat er dit jaar ook is gesproken met de ING en de bank hoopt ook dat het dit jaar
beter gaat. Op basis van de ervaringen van andere verenigingen vreest bestuur Xenia
dat het wisselen van banken voor nieuwe problemen zou zorgen. Prometheus heeft
veel ervaring met de omgangsvormen en functies van de ING en bij andere banken
zouden de systemen mogelijk heel anders kunnen zijn.
Eline wil ook nog even haar complimenten geven voor hoe goed de restituties dit jaar zijn
afgehandeld en hoe goed de debiteuren zijn verwerkt. Ze bedankt ook Earryt voor het
versturen van betaalverzoeken.
Joris applaudisseert.
Susan bedankt Eline en Joris.
Er zijn verder geen vragen over de quaestuur.
Esmée gaat verder met het kopje ‘Commissies’.
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Joris vraagt of het aantal mensen dat de Cultuurfabriek via Facebook heeft bereikt aan te
merken is als een groot aantal. Ook vraagt hij welke commissies het bestuur zou
aanmerken als geschikte commissies om niet op te starten bij een gebrek aan
aanmeldingen. Vervolgens vraagt hij of er aan de commissiedraaiboeken iets is
toegevoegd over COVID-19. Tenslotte wil hij weten waarom ervoor is gekozen om
met Cultuurlijk te stoppen en of er is gedacht aan alternatieven zoals een
samenwerking met de Pyros. Er was namelijk wel tijd en geld in de blog gestoken en
het heeft niet erg lang bestaan.
Esmée zegt dat er in de individuele draaiboeken niks is toegevoegd over COVID-19, maar
dat er een algemeen pandemiedraaiboek is gemaakt.
Anne Wellink zegt dat het bereik van het Facebookevenement in vergelijking met het bereik
van normale activiteiten heel groot was. Een normale post heeft een bereik van
ongeveer 150.
Anne Bulkens hoopt natuurlijk dat veel commissies door kunnen gaan en ze denkt dat het
f.t.-bestuur zeker van plan is om alles te proberen dat mogelijk is. Commissies die
makkelijker te schrappen zijn, zijn met name commissies met activiteiten die het
bestuur zonder al te veel moeite zou kunnen overnemen, zoals de themamaanden en
de dagjes. Ze vult verder aan dat er in de individuele draaiboeken niks is toegevoegd
over COVID-19 omdat de regels zoveel blijven veranderen, waardoor de inhoud in de
draaiboeken niet tijdsbestendig zou zijn.
Joris vraagt of de commissies bij het opstarten in dat geval een uitleg gaan krijgen over hoe
ze het beste met het virus om kunnen gaan.
Anne Bulkens zegt dat Daphne zeker gaat helpen om te kijken naar wat mogelijk is, zoals
door te werken met meerdere scenario’s. Over Cultuurlijk zegt Anne Bulkens dat er
met de redactie is gesproken en er veel met Marit is gemaild. De conclusie van deze
gesprekken was dat de huidige commissie heel erg merkte dat de mate waarin
artikelen werden gelezen enorm achteruitliep, evenals het aantal mensen dat behoefte
had om iets voor de blog te schrijven. De commissie haalde daardoor steeds minder
plezier en motivatie uit het project. Verder wilde de Cultuurlijkredactie zich houden
aan de oorspronkelijke insteek van de blog, waardoor ze de posts op een lager pitje
zetten ook zeker niet zagen zitten. Na uitvoerig overleg is er daarom besloten om de
blog toch stop te zetten.
Sander vraagt of het bekend is wanneer de fysieke almanak af gaat zijn.
Anne Bulkens weet het momenteel niet, maar ze onderhoudt heel nauw contact met Floris
Meertens, de praeses van de almanakcommissie. Het is twee weken geleden besteld
en het zou vijftien dagen duren voordat het af was. Het uitdelen van de almanak zal
dus onder het volgende bestuur moeten plaatsvinden. Het wordt wel zeker
uitgebracht.
Esmée zegt dat er normaal een schrijfavond wordt ingepland voor de almanak, maar er moet
dit jaar natuurlijk gekeken worden of dat veilig georganiseerd kan worden.
Esmée gaat verder met het kopje ‘Gilden’.
Leonie zegt dat de Raad geen vragen heeft.
Sander zegt dat leden zich bij de overstap naar de nieuwe website opnieuw moeten
inschrijven bij gilden. Daardoor is het aantal gildeleden overal best gedaald. Hij
vraagt of er is gekeken naar manieren om hier rekening mee te houden.
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Anne Wellink zegt dat gildepraesides zelf leden toe zouden kunnen voegen als ze dat
zouden willen. Ze heeft zelf ook vertrouwen dat de gildeavond veel gaat bijdragen
aan het aantal gildeleden. Er is ook een mail naar de praesides gestuurd om ze te
stimuleren voormalige leden weer lid te maken.
Sander zegt dat gildepraesides op de oude site werden gemaild als er leden in of uit een
gilde stapten, wat erg handig was. Hij vraagt of dat met de nieuwe website ook zou
kunnen.
Anne Wellink zegt dat de standaardversie van WordPress die mogelijkheid niet biedt, maar
er kan zeker gekeken worden naar mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.
Esmée gaat verder met het kopje ‘Locaties’.
Joris zegt dat de Raad geen vragen heeft over locaties.
Sander had eigenlijk nog een opmerking over de gilden. Het Fantasielandengilde staat
namelijk niet op de gildelijst aan het eind van het ALV-boekje.
Anne Bulkens zegt dat Earryt het gilde misschien nog wilde overnemen, waardoor het nu
niet op de lijst staat.
Er zijn verder geen vragen over locaties.
Esmée gaat door naar het kopje ‘Communicatie en Promotie’.
Leonie zegt dat de Raad van Advies drie vragen heeft. Ten eerste willen ze weten hoe
tevreden bestuur Xenia is met de huidige staat van de website. Als tweede vragen ze
zich af of het bestuur nog andere functionaliteiten had willen toevoegen die nu geen
mogelijkheid waren. Tenslotte viel het op dat de laatste weekmail al door het f.t.bestuur was gestuurd en niet door het h.t.-bestuur zoals normaal het geval is. De
Raad is benieuwd of daar een reden voor is.
Anne Wellink zegt dat het bestuur helemaal tevreden met de website voor externen. Voor
het interne deel zijn Sanders eerdere opmerkingen goede suggesties. Een functie om
alle gildeleden in één keer te mailen zou zeker gewenst zijn. Verder heeft Kae
Vogelzang de weekmail inderdaad opgesteld. Daar was geen specifieke reden voor,
het was vooral omdat Kae het graag uit wilde proberen.
Marina van Gog heeft begrepen dat er door het jaar heen posters in Leiden zijn opgehangen
voor lezingen en evenementen. Ze vraagt of het te merken is dat de posters mensen
trekken.
Anne Wellink zegt dat er wel een paar keer mensen naar activiteiten waren gekomen die de
posters hadden gezien. Daarnaast is het leuk om de posters te hebben en helpt het de
zichtbaarheid van Prometheus.
Esmée zegt dat de afwisseling tussen posters en sociale media zeker weer te proberen is.
Anne Wellink zegt dat de effecten van sociale media duidelijker zichtbaar zijn, dus er moet
niet gelijk gedacht worden dat sociale media ook daadwerkelijk beter werken.
Esmée zegt dat de posters vooral gezien worden door studenten, aangezien ze vooral
worden opgehangen rond universiteitsgebouwen. Dat biedt dus mogelijk extra
gerichtheid.
Wessel de Kok vond het tijdens de EL CID-week fijn dat er een Instagrampagina was voor
Prometheus. Het was voor hem gelijk goed te zien wat er allemaal gaande is.
Instagram is voor zijn leeftijdsgroep heel populair en wordt meer geraadpleegd dan
Facebook.
Hester zegt dat er dit jaar een activiteit was georganiseerd waar geen aanmelddeadline bij
was gezet. Toen ze zich had aangemeld had ze die deadline echter gemist. De
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deadline leek wel in de WhatsAppgroep te zijn gezet. Ze zou het fijn vinden als
deadlines in de meest officiële media werden gezet. Daarom wil ze ook weten welk
medium ze het beste kan aanhouden.
Esmée zegt dat het jammer is dat Hester zich niet kon aanmelden. Ze zegt dat het soms kan
zijn dat een factor als de locatie nog onduidelijk is, of dat er op korte termijn dingen
veranderen. Dan zijn sociale media zoals WhatsApp daar vaak goede uitkomsten
voor, maar het is zeker strevenswaardig om de bronnen te gebruiken die
daadwerkelijk iedereen bereiken zoals de mails. Het is altijd het streven om alle
informatie zo goed mogelijk naar de leden te communiceren.
Anne Wellink zegt dat het grote voordeel van sociale media inderdaad is dat informatie heel
snel verspreid kan worden.
Esmée vindt het goed dat Hester dit aangeeft. Het is altijd belangrijk om iedereen zo vroeg
mogelijk zo goed mogelijk te informeren.
Sander vraagt of er een reden was waarom er midden in de zomer maar één weekmail werd
verstuurd.
Anne Wellink zegt dat er normaal gesproken in de zomer eens in de twee weken een
programma wordt gestuurd. Een daarvan was dit jaar het EL CID-programma, die
meer dan twee weken duurde. Het leek het bestuur het beste om dat programma in
zijn geheel te sturen. De week daarna waren er geen activiteiten en was een weekmail
niet echt nodig. Daarna was er wel een weekmail.
Sander begrijpt het helemaal. Hij denkt wel dat het duidelijker is voor de vereniging om de
gebruikelijke termijnen aan te houden.
Eline zegt dat ze dacht dat ze de weekmail niet meer kreeg in de week dat er geen werd
verstuurd. Ze raadt aan om bij afwijkingen in het sturen van de mails dat aan te
kondigen.
Anne Wellink vindt dat een goede suggestie om mee te nemen. Ze zegt dat er bovenin de
weekmail ook te zien is voor welke weken het geldt, dus daar valt het ook aan te zien.
Esmée gaat door naar het kopje ‘Merchandise’.
Leonie zegt dat de Raad daar geen vragen over heeft.
Er zijn geen vragen uit de zaal.
Esmée vraagt of er nog algemene vragen zijn.
Leonie zegt dat de Raad die niet heeft.
De zaal heeft geen vragen.
Esmée bedankt iedereen voor alle vragen. Ze stelt voor om het algemeen jaarverslag bij
hamerslag en per acclamatie aan te nemen. Ze vraagt of er mensen zijn die op een andere
wijze willen stemmen? Niemand heeft een andere stemvoorkeur.
Esmée neemt bij hamerslag en per acclamatie het algemeen jaarverslag aan.

#7. Financieel jaarverslag
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Esmée geeft het woord aan Susan, de quaestor van de vereniging, voor de behandeling van
het financieel jaarverslag. Esmée vraagt of er nu al behoefte is aan een pauze.
Eline moet heel nodig naar het toilet.
Esmée stelt voor om een pauze van tien minuten te nemen en om 21:00 uur weer samen te
komen.
Niemand heeft bezwaar.
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Esmée schorst de vergadering om 20:51 uur.
Esmée heropent de vergadering om 21:03 uur.
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Susan wil eerst drie wijzigingen doorgeven die niet in het gepresenteerde bestand zijn
verwerkt. Het saldo, de spaarrekeningen en de algemene kas moeten andere
bedragen zijn. Dat heeft te maken met het feit dat ze geld op de spaarrekening heeft
gezet. Ze legt uit dat ze het hoofdzakelijk zal hebben over de uiterst rechtse kolom
waar het resultaat van bestuur Xenia in te zien is. Ze gaat alles per kopje behandelen,
om na elk kopje de kascontrolecommissie de beurt te geven. Ze begint nu met het
behandelen van de inkomsten. De inkomsten van Vrienden en Reünisten zijn minder
hoog dan begroot omdat er als gevolg van de pandemie minder gelegenheid was om
Vriend- en Reünistschap te promoten. Ze raadt het f.t.-bestuur aan om vooral te
proberen dat komend jaar wel te promoten. Ze legt uit dat het punt ‘Sponsoring’ gaat
over geld dat van het LUF2 komt. Het LUF kan namens zijn leden € 5,- doneren aan
een vereniging naar keuze. Prometheus vindt het heel leuk als er geld via deze bron
binnenkomt. De inkomsten uit merchandise liggen vrij laag omdat de verkoop niet
het doel heeft winstgevend te zijn. De inkomsten zijn een gevolg van opgekochte
lustrummerchandise. De post voor overige inkomsten ligt erg hoog. Dit is omdat
Susan de reservering voor de drukker Labor Vincit heeft weggehaald, waardoor het
gereserveerde bedrag als inkomsten wordt aangemerkt. Labor Vincit heeft al
jarenlang Prometheus geen rekening gestuurd, dus er mag nu worden aangenomen
dat de rekening ook niet meer gaat komen. De post voor reserveringen is het bedrag
dat bestuur Xenia van eerdere jaren naar dit bestuur heeft overgeheveld.
Bart Wentholt komt om 21:13 uur binnen.
Eline legt uit dat zij samen met Jurrian Meijerhof en Bo Salomons de kascontrolecommissie
vormt. Deze groep bestaat uit oud-quaestoren die controleren wat de huidige
quaestor uitvoert. Het gaat volgens Eline nu in ieder geval erg goed. Over de
inkomsten zegt Eline dat contributie wat lager is uitgevallen dan bestuur Xenia eerder
had verwacht. Ze vraagt waarom dat zo is.
Susan legt uit dat sommige leden hun contributie niet wilden betalen en ondanks haar
moeite heeft Susan deze groep onder debiteuren moeten scharen. Ze denkt zelf dat de
onwil een beetje te maken heeft met corona.
Hester vraagt zich af of Labor Vincit tot in de eeuwigheid nog kan vragen om betaling, of dat
daar een wettelijk termijn voor geldt.
Susan zegt dat er een termijn geldt van drie tot vijf jaar, afhankelijk van de soort vordering.
Ze heeft de reservering weggestreept omdat er al op meerdere vergaderingen is
gezegd dat Prometheus waarschijnlijk nooit tot betaling over zal hoeven gaan. De
reservering wordt door Xenia opgenomen als winst. Susan gaat nu verder met de
uitgaven, beginnend met het ab-actiaat. De print- en kopieerkosten liggen lager dan
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verwacht. Dit is deels omdat er geen fysieke ledenvergaderingen waren. Ook heeft
Miranda een deel van haar kopieerkosten nog niet gedeclareerd.
Miranda legt uit dat ze de printpas van de vereniging heeft opgewaardeerd maar dit nog niet
heeft gedeclareerd.
Susan zegt dat normaliter de quaestor de pas opwaardeert. Vanwege de geldende
coronamaatregelen konden bestuursleden echter niet tegelijkertijd op het bestuurshok
zijn, waardoor Miranda de pas zelf moest opwaarderen. Susan zegt dat de kosten
voor postzegels ook lager zijn uitgevallen omdat Xenia geen nieuwe heeft gekocht na
de onzekerheid over de fusering van Sandd en PostNL. Dat moet dus nog gebeuren
voor bijvoorbeeld het posten van de Pyros. Ook de enveloppen vielen dit jaar
goedkoper uit. Aan promotiemateriaal is wat meer uitgegeven dan het
oorspronkelijke budget omdat daar onder andere theezakjes met het Prometheuslogo
mee zijn gekocht. De theezakjes zijn op de informatiemarkt tijdens de EL CID-week
uitgedeeld. Susan vindt ze zelf erg leuk. Overige uitgaven is een bijzondere post. Met
deze post is namelijk de notaris betaald voor het vaststellen van de nieuwe statuten.
Dit was tamelijk prijzig, maar door de reserveringen die dit jaar en eerdere jaren zijn
gedaan was er slechts een klein overschot dat onder overige uitgaven is begroot.
Eline vindt Susans uitleg heel duidelijk en ze heeft geen vragen over het ab-actiaat.
Sander vraagt hoeveel de statuten uiteindelijk hebben gekost.
Susan zegt dat het eindbedrag € 1120,- was. Dat is meer geld dan eerder op was gehoopt,
maar er is alsnog voor deze notaris gekozen omdat de offerte inhoudelijk sterk en
kritisch was, anders dan anderen die bijvoorbeeld een offerte voor statutenwijziging
voor een stichting hadden gestuurd. De hoop is dat dit een goede investering is voor
statuten die nog een lange tijd in werking zullen zijn.
Er zijn verder geen vragen over het ab-actiaat.
Susan zegt dat de representatiekosten extern best laag zijn uitgevallen omdat veel
representatiemogelijkheden dit jaar waren afgelast. Voor de interne presentjes is
Anne Bulkens heel grondig te werk gegaan en is ze prima binnen budget gebleven.
Susan raadt iedereen die een commissie heeft gedaan dan ook aan om hun hele leuke
cadeautjes op te halen. De kosten van sprekerspresentjes en sprekers zijn lager dan
verwacht door het feit dat er veel lezingen niet door zijn gegaan. Aan doordeweekse
activiteiten is meer uitgegeven dan begroot. Het bestuur vond dat gerechtvaardigd
door de mooie mogelijkheid om een silent disco te organiseren nadat er een lange tijd
bijna geen enkele fysieke activiteit was georganiseerd. Xenia wilde daar graag geld
aan uitgeven, ook al was het een beetje boven budget. De subsidiëring van de
almanak is een beetje interessant, omdat het nog niet is gedrukt. Susan heeft de
rekening ook nog niet ontvangen. Er is eerder wel een offerte ontvangen, maar nog
geen factuur. Susan heeft een reservering gemaakt voor de almanak van dit jaar zodat
f.t.-bestuur Appelflap niet hoeft op te draaien voor de kosten van de almanak van dit
jaar.
Susan zegt dat de feestcommissie met het eerste feest winst had gemaakt en dat het andere
gepland feest niet door is gegaan, waardoor dit ook een vreemd eindbedrag is. De
subsidie van de EL CID-commissie is wat hoger uitgevallen dan begroot. Omdat de
situatie zo veranderlijk was, was het lastig om in te schatten wat de kosten
uiteindelijk zouden zijn. Uiteindelijk is het bedrag, mede door de theezakjes die ook
deels uit deze post zijn betaald, iets hoger uitgekomen. Voor de fotocommissie geldt
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hetzelfde als voor de almanak en is er een reservering gemaakt voor volgend jaar. Het
fotoboek is wel bijna af. Susan is heel trots op de post van het gala. Alle deelnemers
hadden hun bijdrage al betaald en iedereen heeft het volledige bedrag teruggekregen.
Er is uiteindelijk alleen geld uitgegeven aan posters van ongeveer € 20,- en die
kunnen mogelijk nog gebruikt worden. De kosten voor het kamp bestaan
voornamelijk uit annuleringskosten voor de originele locatie en de prijsjes die op de
digitale introductiedag zijn gegeven. Prometheus heeft van de locatie een kortingsbon
ontvangen voor het kamp van volgend jaar. De Pyros zit een beetje onder het budget.
Er is dit jaar een Pyros minder gedrukt dan normaal, wat betekent dat er relatief veel
is uitgegeven aan de twee edities die uiteindelijk gedrukt zijn. Dit is omdat er
problemen waren met Labor Vincit. Er werd alsmaar niet gereageerd op de
Pyrosredactie, waardoor er uiteindelijk werd besloten om over te stappen naar een
andere drukker. Het is mogelijk om volgend jaar ook te kijken naar andere drukkers.
De integratiecommissie heeft niet echt grote, dure activiteiten georganiseerd,
waardoor hun post relatief laag is uitgevallen. De post voor het blog is voortaan niet
meer nodig omdat het is geïntegreerd met de website en voor nu is stopgezet. De
internetkosten zijn voor de website. De post over merchandise bevat de
Prometheuspennen die dit jaar zijn gekocht. Susan legt voor de post van de
Cultuurfabriek uit dat de commissie oorspronkelijk geld van fondsen zou ontvangen
om een hele grote locatie af te huren. Om fondsen aan te kunnen vragen is een eigen
bijdrage van een bepaalde hoogte nodig en om die reden was er € 450,- begroot. De
aanvragen zijn door de fondsen geaccepteerd, maar door de pandemie is het
evenement helemaal digitaal georganiseerd. Hierdoor zijn de kosten enorm
meegevallen en is het geld van de fondsen uiteindelijk niet gebruikt.
Eline vond de uitleg van Susan zo duidelijk dat ze eigenlijk geen vragen heeft. Ze heeft wel
de opmerking dat Susan het voor elkaar heeft gekregen om voor het gala en de
buitenlandreis al het geld terug te krijgen. Ze wil dat iedereen even begrijpt dat dit
enorm veel werk heeft gekost voor de quaestuur in zowel de boekhouding als het
contact met alle relevante partijen. Eline is als lid van de kascontrolecommissie en o.t.quaestor heel trots en ze vindt dit Susans echte legacy. Ze geeft Susan namens de
kascontrolecommissie heel veel lof en ze gaat hier waarschijnlijk niet over ophouden.
Susan is heel blij met deze lofuiting, maar ze had het niet kunnen doen zonder haar
bestuursgenoten. Anne Bulkens heeft heel veel contact gehad met Interrail en er is op
allemaal manieren steun aan haar geboden.
Hester vraagt wat de terugkerende activiteiten zijn.
Susan zegt dat dit activiteiten zijn die jaarlijks worden herhaald, zoals het hutspot eten, de
speculaas op de ALV en de VVO-week3.
Hester vraagt waarom de buitenlandreis niet is vermeld.
Susan zegt dat de kosten die dit jaar voor de buitenlandreis zijn gemaakt onder de
onvoorziene kosten worden begroot. De reis wordt namelijk volledig door de
deelnemende leden betaald. De vereniging faciliteert alleen met de boekingen en
vecht met de hostels als zij geen geld teruggeven.
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Hester vraagt of Prometheus definitief is overgestapt op een andere drukker voor de Pyros.
Susan kan niks zeggen namens het f.t.-bestuur, maar ze vindt het zelf wel de moeite waard
om even te kijken naar alle mogelijkheden. Labor Vincit is enorm goedkoop, maar
andere drukkers zijn mogelijk betrouwbaarder. Susan gaat door naar de overige
uitgaven. De kosten voor de PKvV4 lagen dit jaar hoger dan normaal door een
“Word lid-campagne” die is gemaakt om te promoten dat mensen tijdens de EL CIDweek lid worden bij een vereniging. Ze legt uit dat de PKvV een overkoepelend
orgaan is van verschillende Leidse verenigingen die kunnen samenkomen en
overleggen. De rest van het geld ging naar het gebruikelijke lidmaatschap van de
PKvV. De quaestuur was goedkoper dan begroot. Dit kan komen door een lagere
hoeveelheid transacties. De post voor onvoorziene kosten bestaat uit de
boekingskosten van de buitenlandreis. Er is besloten om deze kosten niet door te
rekenen aan de deelnemers. Verder is er € 0,18 aan onvoorziene kosten als gevolg van
een rekenfoutje van een commissie. Er is een reservering gedaan voor het zesde
Lustrumjaar van Prometheus. Het volledige bedrag is momenteel € 1500,-, wat Susan
een leuk bedragje vindt. De reservering voor het spaarplan is ook doorgezet. Susan
zegt dat het aan het komende bestuur is om te oordelen of zij dit ook willen
voortzetten. Het kan een idee zijn om dit potje te gebruiken voor locatieproblemen
die het bestuur volgend jaar mogelijk gaat ervaren. De gildepilot voor de
acquisitiecommissie is niet gebruikt. Dit komt mogelijk door de rustigere periode van
deze zomer. Deze zomer was het ook bijzonder lastig om een activiteit te organiseren
die geld kostte. Het is aan Eva om te besluiten of ze of ze geld voor de
acquisitiecommissie apart wil zetten.
Wessel komt binnen om 21:35 uur.
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Eline vond het grootste deel van de uitleg vrij duidelijk. Ze merkt op dat er inderdaad geld
over is en vraagt wat ermee gaat gebeuren.
Susan zegt dat het plan is om ongeveer € 1000,- op de spaarrekening te zetten en ongeveer €
2000,- door te geven aan volgend jaar. Het volgende bestuur is daardoor wat rijker.
Susan vond € 2000,- een mooi groot bedrag, maar niet zo groot dat het nieuwe
bestuur wanhopig van geld af moet proberen te komen. Hopelijk maakt dit extra
bedrag grote en grootse activiteiten mogelijk.
Sander vraagt of het klopt dat de reservering voor de statutenwijziging voor deze
statutenwijziging is gebruikt.
Susan zegt dat het gereserveerde inderdaad volledig is gebruikt.
Er zijn verder geen vragen over de begroting.
Susan gaat verder met de balans. Door het storten van geld op de spaarrekening zijn een
paar van deze bedragen veranderd. Ze denkt dat het zelf een redelijk idee is om de
kas weg te doen, aangezien het zo weinig is gebruikt. Ze vindt het hebben van een
kas zelf niet een superhandige toevoeging. Onder de voorraad is de financiële waarde
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van de merchandise te zien. Er is nog genoeg van alle merchandise, dus iedereen mag
in beginsel alles kopen. Onder de vaste activa valt de beamer het meeste op. Die is
namelijk voor volgend jaar gekocht omdat de vorige kapot is gegaan. Er werd
hiervoor ook altijd gestoeid met de aansluiting van de beamer, dus hopelijk werkt
deze beter. De andere activa zijn een beetje afgenomen omdat er elk jaar een beetje
wordt afgeschreven. Met verloop van tijd worden deze zaken namelijk minder
waard. Het eigen vermogen is wat de vereniging zelf heeft. De reserveringen zijn wat
nu in een potje is gezet voor toekomstig gebruik. Voor Efeze is dit het budget van dit
jaar dat niet gebruikt kon worden. Het spaarplan heeft nu veel geld, dus misschien is
het dit jaar bruikbaar voor locaties. De reservering voor de website is tot nu toe nog
niet gebruikt, maar misschien kan Kae het wel gebruiken als hen verdere
aanpassingen wil maken. De voorziening h.t.-f.t. wordt gebruikt als een bijdrage voor
de presentjes. De pakkenvergoeding was dit jaar € 300,-. De crediteuren zijn twee
minder actieve leden die nog een mok op moeten halen.
Eline zegt dat er een klein verschil zit tussen de betaalrekening en het boekhoudprogramma.
In de betaalrekening zit namelijk ongeveer € 41,- meer dan volgens het
boekhoudprogramma het geval is. De fysieke kas is niet gecontroleerd omdat dat
coronatechnisch onveilig leek. Ze raadt Eva aan om het even na te tellen. Eline vond
de kas zelf overigens wel handig voor activiteiten als Efeze voor het geval mensen
aan de deur willen betalen.
Susan begrijpt dat dat heel handig is. Ze heeft zelf bij kleine transacties mensen toch laten
pinnen, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Eline zegt dat de voorraad prima is. Het lijkt veel, maar het valt echt best wel mee. Het
bedrag dat bij de truien staat komt bijvoorbeeld overeen met een enkele trui. Ze
vraagt of Susan heeft uitgelegd wat de algemene reservering is.
Susan heeft dat nog niet echt toegelicht. Er zijn in dit boekjaar heel veel fantastische
eerstejaars geweest die hun contributie al hebben overgemaakt terwijl dat nog niet
hoefde.
Eva vraagt wat het doel is van de spaarrekening.
Susan zegt dat het dient als een appeltje voor de dorst. Het is het zeker waard om dit achter
de hand te hebben aangezien er bij een buitenlandreis € 4000,- doorheen kan gaan.
Prometheus zit nu wel goed in het spek.
Eline zegt dat elke quaestor een beetje zelf kan bepalen wat ze willen doen. Zij en Jurrian
vonden het bijvoorbeeld niet fijn om veel geld op de betaalrekening te hebben, dus zij
boekten veel geld over op de spaarrekening.
Joris vraagt of het wel een goed idee was om een beamer te kopen op het eind van het jaar,
zeker nu er minder fysieke activiteiten gaan plaatsvinden. Hij vraagt of het beter was
geweest om dit over te laten aan f.t.-bestuur Appelflap.
Susan snapt de vraag van Joris heel goed. Toen er nog fysieke lezingen werden
georganiseerd, werd er al gezocht naar een beamer en er was al heel veel uitzoekwerk
gedaan. Xenia wilde het volgende bestuur heel graag een werkbaar systeem
achterlaten. Het zou heel naar zijn geweest om in de eerste weken van het
bestuursjaar een beamer uit te moeten zoeken. Het apparaat is ook zeker niet
afgelopen week gekocht of iets dergelijks.
Er zijn verder geen vragen over de balans.
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Susan gaat naar het debiteurenoverzicht. Ze zegt dat veel van de advertentie-inkomsten van
bestuur Parcival nu zijn geïnd met dank aan de acquisitiecommissie. Susan is hier
best wel trots op. Dat geld maakt veel mogelijk. Van het bestuursjaar van Halcyon
zijn er nog een paar debiteuren voor activiteiten. De fondsen van de Cultuurfabriek
van vorig jaar hadden overigens erg laat betaald. De debiteuren van Xenia zijn onder
andere Suitables voor een bedrag van € 100,-. Dit was voor een actie van de acquisitie
in samenwerking met de galacommissie om korting te krijgen op pakken. Verder
moet er nog wat contributie geïnd worden. Tenslotte zijn er nog een paar debiteuren
voor activiteiten.
Eline vindt het overzicht heel mooi. Ze vindt het zelf fijn als er nog geld binnen gaat rollen.
Eline vindt het alleen heel slecht van de debiteuren van Halcyon dat zij nog debiteur
zijn.
Susan raadt Eva aan om deze personen gewoon een incasso te sturen.
Eline vindt dat Eva erover kan nadenken om leden uit te sluiten van activiteiten als ze een
lange tijd niet hebben betaald. Prometheus is erg vriendelijk en geduldig, maar als
mensen al een jaar niet hebben betaald, is een beetje harder optreden niet heel
vreemd.
Susan zegt dat ze dit best een redelijk idee vindt.
Niemand heeft verder nog een vraag.
Susan heeft later een zoetsappig verhaal, maar ze wil nu vast zeggen dat ze echt heel blij is.
Eline zegt dat de kascontrolecommissie naast de controle de ALV ook moet voorzien van
stemadvies. Ze zegt dat dit vast heel verrassend gaat zijn, maar omdat Susan heel
puik en netjes heeft gewerkt, zegt ze dat de hele commissie de vereniging adviseert
om het financieel jaarverslag aan te nemen.
Er zijn geen andere opmerkingen over het financieel jaarverslag.
Esmée stelt voor om het financieel jaarverslag per acclamatie aan te nemen, tenzij er mensen
liever op een andere wijze willen stemmen.
Niemand heeft een voorkeur voor een andere stemwijze.
Esmée neemt het financieel jaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan.
Esmée wil Susan nog een extra applaus geven omdat ze het zo goed heeft gedaan en nooit
taken naast zich neer heeft gelegd.
Susan bedankt de ledenvergadering. Ze heeft hier veel emoties over.

#8. Installatie en decharge commissieleden
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Esmée zegt dat er een aardig lijstje commissieleden is dat gedechargeerd moet worden. Ze
vraagt iedereen daarom om na elke installatie en decharge van een commissie een
keer te klappen.
Esmée dechargeert Suze Geuke en Vivian Tomson uit de acquisitiecommissie.
Esmée dechargeert Adri Wessel uit de archiefcommissie.
Esmée dechargeert Kae Vogelzang, Eva van der Meer, Eveline van der Veen en Freya Freytag
uit de fotocommissie.
Esmée dechargeert Dominique Mulder, Bob Vermeulen en Niels Kolenbrander uit de
internetcommissie.
Esmée dechargeert Ward de Kock, Niels Rood, Adri Wessel en Freek van Vliet uit de prcommissie.
Esmée dechargeert Freek van Vliet en Emma Lenting uit de Pyrosredactie.
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Esmée dechargeert Floris Meertens, Isabel van der Laan, Nick Vink, Tamar Kuijpers en
Willemijn Rozenbeek uit de almanakcommissie.
Esmée dechargeert Aloïta van Maris, Eddie Skinner, Niels Rood, Kai Tjong-Ayong,
Roychang Ditiecher en Gijs Pennekamp uit de buitenlandreiscommissie.
Esmée dechargeert Roy Vlieland, Miranda Lake, Leonie Dams, Kira Beijers, Francine
Maessen en Anne Wellink uit de Cultuurfabriekcommissie.
Esmée dechargeert Dominique Hofman, Eveline Boonstra, Marit Tijhuis en Sander Huls uit
de Cultuurlijkredactie.
Esmée dechargeert Eline Berkhout, Kae Vogelzang, Vera Hoijtingh en Gerard Spaans uit de
dagjescommissie.
Esmée dechargeert Marina van Gog, Louise Lagarde, Julia Westmeijer, Fons Hooft, Daphne
Bras, Bart Slotboom en Earryt Sijm uit de EL CID-commissie.
Esmée dechargeert Cid Swanenvleugel, Lianne de Rijk, Maartje Dingemans en Marina van
Gog uit de feestcommissie.
Esmée dechargeert Joris van de Riet, Loes de Bruin, Patrick Daamen en Fons Hooft uit de
galacommissie.
Esmée dechargeert Bart Wentholt, Iris Langeveld, Joris van de Riet, Linda Bouwmeester
Sander Huls en Sterre Mulder uit de kampcommissie.
Esmée dechargeert Bo Salomons, Joris van de Riet, Miranda Lake en Sander Huls uit de
statutencommissie.
Esmée dechargeert Floris Meertens, Freya Freytag, Lianne de Rijk en Lisette Neeleman uit de
themamaandcommissie februari.
Esmée dechargeert Earryt Sijm, Roy Vlieland en Thomas van Urk uit Toneelgroep Efeze.
Esmée dechargeert Bart Slotboom, Eveline van der Veen en Lisette Neeleman uit de
weekendje I-commissie.
Esmée dechargeert Anna Zandee, Kae Vogelzang, Marit Tijhuis en Suzanne Anten uit de
weekendje II-commissie.
Esmée dechargeert Cid Swanenvleugel, Erin Westdijk, Marina van Gog en Tondalaya van
Manen uit de integratiecommissie.
Esmée installeert Sterre Mulder in de archiefcommissie.
Esmée installeert Kae Vogelzang in de internetcommissie.

#9. W.v.t.t.k.5

705

Esmée legt uit dat alle aanwezigen die overige punten naar voren willen brengen die tijdens
de ALV besproken moeten worden die punten nu ter sprake mogen brengen. Ze
vraagt of iemand nog iets ter tafel wil brengen.
Niemand heeft iets om ter tafel te brengen.

#10. Rondvraag
710

Esmée geeft alle aanwezigen de gelegenheid om nog iets te zeggen als men dat wil.
Kae vindt het leuk dat hen de spits mag afbijten. Hen voelt zich nergens zo thuis als bij
Prometheus, dus hen kijkt enorm uit naar volgend jaar. Kae wil Xenia heel erg
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Wat verder ter tafel komt.
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bedanken voor alles wat het bestuur dit jaar heeft geboden. Hen wil extra veel liefde
geven aan Anne Wellink met wie hen dit jaar zoveel heeft meegeleefd.
Bart heeft niks toe te voegen.
Daphne wil bestuur Xenia heel erg bedanken. Ze vond dat het bestuur het heel goed heeft
gedaan en vond dit een heel mooi jaar.
Dominique Mulder wil zeggen dat ze supertrots is. De leden van bestuur Xenia waren de
beste kindjes die bestuur Halcyon zich had kunnen wensen en Esmée is de beste
dochter. Ze was er dit jaar niet veel, maar ze heeft wel alles gezien. Ze wil ook alvast
f.t.-bestuur Appelflap heel veel succes wensen.
Eline bedankt het bestuur voor een fijne ALV. Het is nog relatief heel vroeg. Xenia zit ook vol
van haar kinderen. Ze zegt dat opvolgers hebben moeilijk is omdat je
verantwoordelijkheden moet loslaten. Eline is heel blij dat zij haar functie kon
overleveren aan Susan omdat het zo goed ging. Ze is heel blij met Xenia en vooral
met hoeveel de quaestor door de rest van het bestuur is ondersteund. Ze is blij dat
iedereen er voor elkaar kon zijn. Aan haar kleinkinderen in f.t. Appelflap wil ze
zeggen dat ze het vast fantastisch gaan doen. Ze heeft al heel vele mooie dingen van
Eva gezien. Ze had vanavond geen speculaas, maar ze heeft wel popcorn want
luisteren naar presentaties over geld is entertainment.
Eva is heel goed verzorgd door Susan, ook al waren niet alle pannenkoeken meesterwerken.
Susan is een indrukwekkend persoon en quaestor, dus het wordt spannend om in
haar voetsporen te treden. Ze heeft er zin in.
Hester vindt het als niet-bestuur moeilijk om een mening te geven over bestuurszaken, maar
als lid vindt ze dat ze heel weinig heeft gemerkt van alle moeilijkheden. Xenia heeft
alles goed opgevangen en de overgang naar digitaal ging heel vloeiend. Ze hoopt dat
Appelflap een stabieler jaar krijgt en wenst het aankomend bestuur ook alle succes.
Ze heeft er zin in.
Jari Snoeks typt dat hij Xenia wil bedanken en f.t.-bestuur Appelflap succes wenst.
Joris zegt dat het wel een jaar is geweest. Hij is heel trots op wat Xenia allemaal heeft gedaan
en in mindere omstandigheden alles heeft kunnen besturen. Hij heeft ook alle
vertrouwen in bestuur Appelflap, ook al treden ze aan in de vreemdste
omstandigheden. Joris wordt oud en nu hij heeft kleinkinderen. Sterre Mulder was
mogelijk ook de eerste inschrijving die Joris had verwerkt, dus dat is geweldig. Xenia
heeft ook de gedeelde tweede plaats voor kortstzittende bestuursleden ooit, nu Xenia
een maand eerder aftreedt.
Kira Beijers vond dit een apart eerste verenigingsjaar. Alles is heel goed opgevangen, want
niemand zag dit aankomen. Alle digitale zaken waren goed geregeld en opgevangen.
Ze kijkt uit naar wat f.t.-bestuur Appelflap komend jaar gaat doen.
Leonie wil nog een keer zeggen dat ze echt heel trots is en ze staat daar ook als lid achter. Ze
wil Appelflap ook succes wensen. Het wordt vast een heel energiek bestuur.
Linda Bouwmeester vond het afgelopen jaar ook heel goed gaan en wenst het volgende
bestuur succes.
Martijn van Maaswaal sluit zich hierbij aan, maar wil volgend jaar wel na elke lezing een
appelflap krijgen.
Pauline Witteveen vond het een heel leuk jaar, ook al liep het niet zoals gepland. Ze
vertrouwt erop dat Appelflap heel veel mooie dingen gaat doen.
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Tamar Kuijpers sluit zich hierbij aan. Ze heeft heel veel respect voor wat Xenia heeft gedaan.
Ook wenst ze het nieuwe bestuur heel veel plezier toe.
Lisette Neeleman is niet te horen op haar eigen laptop, maar ze bedankt bestuur Xenia heel
erg voor het afgelopen jaar. Er is goed ingespeeld op wat er mogelijk was. Ze is
benieuwd naar vorig jaar, maar heeft vooral vertrouwen.
Louise Lagarde wil eerste zeggen dat ze net hele lekkere pannenkoeken bij Earryt heeft
gegeten. Ook wil ze Xenia onwijs bedanken voor dit hele mooie eerste jaar waardoor
ze zich heel erg voor Prometheus wil inzetten. Ook wil ze iedereen alvast bedanken
voor wat er allemaal al over het toekomstig bestuur is gezegd.
Marina zegt dat er heel veel is gebeurd dat de leden niet echt hebben gezien. Bestuur Xenia
heeft zoveel gedaan om iets moois op te zetten en dat is naar haar mening heel goed
gedaan. Ze wil extra respect geven aan haar vriendin Anne Bulkens via wie ze van
dichtbij veel heeft meegekregen. Ook weet ze niet hoe ze de EL CID-week zonder
Earryt had kunnen volhouden, hij was een heel grote factor in het succes ervan. Ook
vond ze het dit jaar heel leuk hoe er in werd gegaan op wensen van de leden, zoals
haar wens om een workshop Koreaans te geven. Ook wenst ze heel veel succes aan
het toekomstige bestuur. Ze denkt dat ze het echt goed gaan doen.
Marit zegt dat er in de afgelopen tijd echt heel veel is veranderd. Er zijn ook bij Esmée thuis
pannenkoeken gebakken, dus het is geweldig dat Prometheaanse tradities alsnog
voortgezet kunnen worden. Ze is heel benieuwd naar volgend jaar en heeft er ook
heel veel zin in.
Merel Verhoef heeft niet echt iets toe te voegen, maar de ALV duurde wel langer dan ze had
verwacht.
Esmée is onder de indruk dat ze er nog is.
Sterre zegt dat ze niet de enige is die vindt dat Xenia het heel goed heeft gedaan, met de
onverwachte wendingen dit jaar. Pas nu kan ze zich een beetje voorstellen hoe het
moet zijn om in één klap allemaal mooie plannen te zien vervliegen. Ze heeft dus veel
bewondering voor hoe dit bestuur is doorgegaan en ze hoopt dat haar bestuur alle
verwachtingen waar zal maken. Verder bedankt ze Miranda voor de pannenkoeken
en appelflappen.
Sander bedankt bestuur Xenia voor dit prachtige jaar. Er is echt het beste gemaakt van een
moeilijke situatie, maar het was ook gewoon een heel goed jaar an sich. Hij heeft
overigens enorm genoten van de ALV-memes. Hij wenst zijn
achterachterkleinkinderen alle succes en kan ze als ze dat willen alles vertellen over
vroeger. Hij is ook erg benieuwd naar de bestuursnaam.
Wessel wil Xenia graag zijn complimenten geven ook al heeft hij weinig meegekregen van
hun bestuursjaar. De ALV was wel heel goed, hij wist niet dat zoiets leuk kon zijn.
Anne Wellink wil eerst iedereen bedanken. Prometheanen zijn de leukste leden die men kan
krijgen. Ze vraagt haar bestuursgenoten om hun camera’s aan te zetten. Ze vraagt de
f.t.-bestuursleden om dingen te pakken. Anne Wellink wil haar dankbaarheid
namelijk uiten door middel van bestuursportretten.
Marit, Sterre, Eva, Daphne en Louise halen pakketjes uit hun tassen!
De bestuursleden pakken allemaal de cadeautjes uit. Anne Wellink heeft zes Photoshopportretten gemaakt op basis van de bestuursfoto’s.
Iedereen vindt het fantastisch.
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Earryt vond dit een jaar. Een lang jaar van hoogte- en dieptepunten. En eentje van
samenwerkingen en leerzame ervaringen. Het was vooral een goed jaar waar hij goed
op terug kan kijken. Dit is voor een groot deel natuurlijk te danken aan de leden die
zo goed aanwezig waren en enthousiast waren. Dat enthousiasme dreef hem echt
voorwaarts en hij denkt dat Appelflap ook zal merken hoe dat bijdraagt. Natuurlijk is
ook het samenwerken en de vriendschap binnen het bestuur heel belangrijk geweest.
Hij verwacht een hoop gezellige samenkomsten in de toekomst. Verder wil hij alle
aanwezigen bedanken, ook zeker de nieuwe eerstejaars. Hun aanwezigheid belooft
veel goeds.
Anne Bulkens wil eerst iedereen bedanken voor alle lieve woorden en in het bijzonder Anne
Wellink voor de bestuursportretten. Een wissel-ALV is altijd heel interessant omdat
ze altijd denkt dat ze niet gaat huilen. Ze wil iedereen bedanken voor een heel mooi
jaar, ook de mensen die maar één keer aanwezig waren. In het bijzonder wil ze
natuurlijk haar lieve bestuursgenootjes bedanken.
Susan zegt dat het voor haar wel een avond was. Ze snapt heel goed hoe Anne Bulkens en
Miranda zich voelen. Ze is heel blij met de complimentjes en het commentaar. Ook
bedankt ze iedereen voor de aanwezigheid vandaag en door het jaar heen. Zonder de
leden is er geen vereniging, dus het is allemaal dankzij hen dat Prometheus er is. Ze
heeft hele lieve bestuursgenootjes. De samenwerking was fantastisch.
Miranda geeft aan dat Susan haar emotioneerde. Ze wil iedereen bedanken voor hun
aanwezigheid, zowel voor vanavond als door het jaar heen. Ze vond het een mooi
jaar en ze is erg blij dat ze een bestuursjaar heeft gedaan, vooral door de mensen met
wie ze dat heeft gedaan.
Esmée wil iedereen bedanken. Een bestuursjaar biedt zoveel mogelijkheden om mooie
dingen te organiseren en ze is zeer trots op dit jaar als ze erop terugkijkt. Esmée wil
de commissies bedanken voor hun harde werk. Ook wil ze heel graag haar
bestuursgenoten bedanken. Er is ook buiten het bestuur om op Discord met elkaar
geborreld. Er is zoveel online gebeurd en ze denkt dat dit bestuur elkaar het langst
fysiek niet heeft gezien. Ze is onwijs trots op hoe Anne Wellink alles heeft aangepakt
met de website, zonder haar was dat niet gelukt. Earryt is altijd gezellig. Ook na vijf
constitutieborrels was hij altijd van de partij. Ook bedankt ze Earryt voor alle chocola
bij de vergaderingen. Anne Bulkens heeft zoveel gewerkt met de commissies dit jaar.
Maar ze heeft ook enorm goed overzicht en contact gehouden, naast haar stage en
haar leven. Dat ze dat aankan is echt een goed teken voor de toekomst. Susan heeft
Esmée heel veel geleerd over het houden van een gezonde balans. Susan was altijd de
persoon die vroeg hoe het met haar ging. Miranda heeft dit jaar heel veel gedaan en
ze stond altijd klaar voor een knuffel. Nu heeft zij ook emoties over haar overdracht.
Ze is heel trots op Marit.
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Esmée schorst de vergadering om 22:45 uur.
Esmée heropent de vergadering om 23:01 uur.
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#11. Wisseling van bestuur
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Esmée zegt dat de tijd voor de bestuurswissel is aangebroken. De wissel zal echter niet
plaatsvinden voordat een oude Leidse en Prometheaanse traditie is voltrokken,
namelijk de bestuursontgroening.
Miranda geeft Sterre wat schrijfgerei. Omdat een ab-actis zoveel moet noteren is het handig
om kort en bondig te kunnen schrijven en toch de essentie van het onderwerp te
tonen. Daarom vraagt zij Sterre om een haiku of elfje te schrijven over bestuur Xenia
of gastvrijheid. Als alle andere ontgroeningen zijn doorlopen mag ze haar werk
voordragen.
Anne Wellink heeft een vrij extreme ontgroening voor Kae. Als bestuur is het soms nodig om
blind op de vereniging te kunnen vertrouwen, dus Kae wordt gevraagd om een
blinddoek om te doen en een appel op hun hoofd te zetten. Anne Wellink probeert de
appel van hun hoofd te schieten en laat zien dat Kae blind vertrouwen heeft.
Niemand is gewond geraakt.
Earryt vindt het een eer en een waar genoegen om iedereen op deze avond aan te spreken
tijdens zijn laatste minuten als bestuurslid. Hij wil vanavond alvast zijn inzichten
delen over constitutieborrels, zodat Louise het als inspiratiebron zou kunnen
gebruiken. Xenia houdt van gastvrijheid. In vrijwel alle culturen is eten delen een
symbool van gastvrijheid. Daarom heeft hij een klein presentje voor haar. Het kan zijn
dat Louise moet kunnen adten6 om de eer van Prometheus te verdedigen. Daarom
heeft hij een glas ananassap voor Louise klaargezet om dit te oefenen. Hij wil graag
proosten op dit mooie nieuwe bestuur.
Louise is heel goed in adten met ananassap.
Anne Bulken heeft schilderspullen klaargezet voor Daphne. Bij het ondersteunen van
commissies is creatief zijn soms belangrijk. Daarom gaat Daphne een schilderij van
Karel Appel namaken. Ze kan gebruik maken van de primaire kleuren en zwart en
heeft anderhalve minuut de tijd.
Daphne bewijst haar creativiteit.
Susan zegt dat Eva als quaestor goed moet kunnen rekenen. Ze vraagt hoeveel appels
iemand krijgt en hoeveel die dan zouden kosten als men zes ananassen over de
datum laat gaan. Ze geeft Eva 40 seconden om hierover na te denken.
Eva zegt 29.
Susan vindt dat een lifehack voor gratis fruit en vindt dat Eva onvoorstelbaar rekenkundig
is.
Esmée zegt dat het voor de praeses van f.t.-bestuur Appelflap heel belangrijk gaat zijn om
haar Appelflapjes niet te laten breken. Om te laten zien dat Marit dat kan, wordt ze
gevraagd om appelflapjes te maken.
Marit heeft een appel, suiker en bladerdeeg. Ze snijdt de appel in kwarten en haalt het
klokhuis eruit. De appel wordt geschild. Nu opent ze het bladerdeeg en snijdt ze het
in driehoekjes. Ze doet er wat suiker bij. Er is nu veel suiker. Er is ook veel kaneel.
Marit heeft een heel goede appelflap gemaakt.
Louise zegt dat Marit de beste appelflap is.
Sterre is klaar met het gedicht en draagt het voor:
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Een glas in een teug leegdrinken.
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Gastvrijheid,
Theezakje, haardvuur
Tekenend voor Prometheus
Het bestuur bij uitstek
Xenia
Sterre heeft laten zien dat ze met weinig woorden veel kan zeggen.
Alle f.t.-bestuursleden hebben de ontgroening met vlag en wimpel doorlopen.
Esmée zegt dat nu echt het moment is aangebroken waarop bestuur Xenia het stokje zal
overdragen. Er is al in juni gestemd over dit bestuur, dus ze stelt voor om per
acclamatie de wissel uit te voeren.
Esmée dechargeert Anne Wellink bij hamerslag en per acclamatie als assessor pr.
Esmée dechargeert Earryt Sijm bij hamerslag en per acclamatie als assessor extern.
Esmée dechargeert Anne Bulkens bij hamerslag en per acclamatie assessor intern.
Esmée dechargeert Susan van den Dool bij hamerslag en per acclamatie als quaestor.
Esmée dechargeert Miranda Lake bij hamerslag en per acclamatie als ab-actis.
Esmée draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Miranda Lake.
Miranda installeert Marit Tijhuis bij hamerslag en per acclamatie als praeses.
Miranda draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Marit Tijhuis.
Marit installeert Sterre Mulder bij hamerslag en per acclamatie als ab-actis.
Marit installeert Eva van der Meer bij hamerslag en per acclamatie als quaestor.
Marit installeert Daphne Bras bij hamerslag en per acclamatie als assessor intern.
Marit installeert Louise Lagarde bij hamerslag en per acclamatie als assessor extern.
Marit installeert Kae Vogelzang bij hamerslag en per acclamatie als assessor pr.
Marit geeft het woord aan het kersverse o.t.-bestuur Xenia.
Joris draagt een punt van orde aan: Esmée is niet gedechargeerd. Dit moet nog gebeuren,
maar het is niet nodig om de nieuwe bestuursleden weer te dechargeren.
Marit dechargeert Esmée van ‘t Hof bij hamerslag en per acclamatie en geeft opnieuw het
o.t.-bestuur Xenia het woord.
Esmée kondigt aan dat dit het moment is om cadeaus te geven.
Marit stelt voor de constitutionele volgorde aan te houden.
Esmée overhandigt haar cadeau, ingepakt in regenboogpakpapier, aan Marit. Ze hoopt dat
Marit er iets aan heeft. Het cadeau bestaat uit een opschrijfboekje en geurstiften.
Marit vertelt dat het net-niet-meer f.t.-bestuur ook cadeaus heeft voor de voorgangers,
aangezien de dies plaatsvindt terwijl het f.t.- al h.t.-bestuur is. Ze zegt dat gastvrijheid
een onderdeel van Xenia is; dat Esmées bestuurssymposium over de Ikea ging; en dat
ze praeses is van het Pridegilde. Daarom is Marit naar de Ikea gegaan waar ze een
cadeau heeft gevonden met al deze zaken erin verwerkt: een regenboogdeurmat.
Marit geeft het woord aan Miranda.
Miranda zegt dat ze hoopt dat Sterre iets aan het cadeau heeft en zo niet, dan hoopt ze dat
het leuk is. Ze geeft Sterre een mooi notitieboek en een pen.
Sterre zegt dat bij gezelligheid natuurlijk thee hoort, en dat Miranda van schattige dieren en
boeken houdt. Miranda krijgt onderzetters voor theeglazen en een boekentas met
katten erop.
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Miranda zegt dat ze nu heel Xenia kan uitnodigen om thee te komen drinken. Ze wil Sterre
heel graag een knuffel geven maar dat kan niet. Ze zegt dat ze veel vertrouwen in
Sterre heeft, niet alleen vanwege het cadeau maar ook omdat ze een goed persoon is.
Susan vertelt dat het niet altijd even simpel is als quaestor en dat ze daarvoor het perfecte
pakket heeft samengesteld, bestaande uit Time-Out koeken, muntdrop, en een
parfumvrije showergel van het merk Care, voor wanneer Eva even rust nodig
heeft. Susan zegt dat dit samen ervoor gaat zorgen dat Eva ontspannen en nog
capabeler dan ze al is het jaar ingaat.
Eva vond het lastig om een cadeau te vinden. Ze vertelt dat je denkt dat je de bestuursleden
goed kent, maar dat je ze vooral kent door hun functie als bestuurslid. Ze wilde niet
iets geven wat te maken heeft met geld. Daarom heeft ze iets wat te maken heeft met
iets waarmee ze het afgelopen jaar veel plezier mee hebben gehad.
Onder veel enthousiasme pakt Susan een spelletje Take5 uit. Ze vertelt dat ze het al wat
vaker online heeft gespeeld en dat zij en Eva er goed in zijn, want het is een spel met
cijfers.
Anne Bulkens beschrijft haar cadeau als een klein roze doosje met een strikje erop. Ze vertelt
dat het bij een bestuursjaar en bij Prometheus in het algemeen het belangrijkste is
herinneringen te maken. Haar jaar zal haar nog lang bijblijven en ze hoopt dat dat ook
geldt voor Daphne. Haar eerste herinnering aan Daphne is het Open Podium, waar
Daphne altijd aan meedeed. Ze wil iets geven waarmee Daphne herinneringen bij
zich kan dragen. Ze geeft Daphne bedeltjes in de vorm van batonnetjes.
Daphne vertelt dat haar cadeautje te maken heeft met het feit dat Anne is afgestudeerd. Anne
Bulkens pakt een mooie pen uit. Verder dacht Daphne ook dat Anne Bulkens wel van
een lekker drankje houdt, waarop Anne Bulkens ‘verkeerde assessor’ roept maar
toevoegt dat ze blij is met de fles witte wijn. Om de fles te openen geeft Daphne er een
snoezige kurkentrekker bij in de vorm van een wijnfles.
Anne Bulkens meldt dat dit haar verrassend goed uitkomt, want ze heeft geen kurkentrekker
in huis.
Earryt imiteert een unboxing video. Hij wenst iedereen een goedenavond en kondigt aan dat
het je boi Earryt Sijm is met een nieuwe bestuursvlog: comment, like and subscribe. Er is
iets fantastisch gebeurd, maar ook iets verdrietigs. Hij is uitgeslagen als bestuur. Aan
al het goede moet een einde komen, vandaar dit unboxing moment. Hij snapt het als
men niet meer zit te kijken, maar vindt het leuk als men dat nog wel doet. Louise is
een student geschiedenis en gaat als extern werken. Dit houdt waarschijnlijk in dat ze
van historische teksten houdt. Daarom geeft hij haar het boek The Prince van
Machiavelli, die hij vergeten is in te pakken. Earryt hoopt dat ze er inspiratie uit kan
opdoen voor het bestuursjaar.
Louise deelt spijtig mee dat ze minder melodramatisch is dan Earryt en niet hetzelfde theater
gaat opvoeren. Ze vertelt dat Earryt algemeen bekend staat als de drankextern.
Daarom geeft ze hem iets dat die reputatie eer aandoet, namelijk simpelweg twee
biertjes voor een avondje gezelligheid.
Earryt zegt dit altijd lekker te vinden.
Louise zegt dat bij een avondje gezelligheid een spelletje hoort. Ze schenkt Earryt een
muziekquiz.
Martijn de Jong verlaat de Discordserver om 23:47.
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Anne Wellink heeft geprobeerd merchandise, Prometheus en pride te combineren in een trui
met een Prometheuslogo en een vlag.
Kae is erg enthousiast en vertelt, voor hen die het niet weten, dat de vlag achter het
Prometheuslogo de non-binary vlag is. Kae zegt dat hun cadeau ook merch-achtige
kwaliteiten heeft. Er is specifiek om gevraagd door Anne zelf.
Anne Wellink krijgt in sinterklaaspakpapier verpakte geurkaarsen en een boxershort met het
Prometheuslogo en de tekst ‘hoe heter hoe beter’ erop.
Kae benadrukt dat het niet hun idee was maar dat van Anne Wellink.
Marit geeft het woord aan Kae voor datgene waar iedereen natuurlijk op heeft gewacht.
Kae zegt dat we inmiddels allemaal de lijdensweg van Prometheus kennen. Deze lijdensweg
is misschien wel te vergelijken met die van een ander mythologisch figuur. Een jonge
herderin doorboorde haar hart met een gouden pijl voor de liefde, vergelijkbaar met
de liefde die dit bestuur voor Prometheus heeft. Na dertig dagen ontsproot uit haar
bloed een vuurrode bloem. Deze bloem werd naar het herderinnetje vernoemd: de
Amaryllis. Deze bloem symboliseert ‘vriendschap’ en ‘genegenheid’, ‘trots’ en
‘schoonheid’, woorden die wij allemaal met Prometheus associëren. Daarom staat
bestuur Amaryllis voor je klaar, en hoopt er een prachtig jaar met veel nieuwe
vriendschappen van te maken.
Er klinkt applaus.
Marit meldt dat na deze bekendmaking van de bestuursnaam het laatste punt op de agenda
rest.
Wessel verlaat de Discordserver om 23:53.

#12. Stemming voordracht voor de Raad van Advies
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Marit vertelt dat dit agendapunt twee stemmingsvoorstellen bevat. Ze leest het eerste
stemmingsvoorstel voor: ‘Esmée van ’t Hof wordt lid van de Raad van Advies, zoals is
voorgedragen door de Raad van Advies.’ Marit leest het tweede stemmingsvoorstel voor:
‘Earryt Sijm wordt lid van de Raad van Advies, zoals is voorgedragen door de Raad van
Advies.’ Marit vertelt dat er over het eerste stemmingsvoorstel per acclamatie, met hand
opsteken of met een anonieme poll gestemd kan worden. Ze stelt voor met een anonieme
poll te stemmen, tenzij er uit de zaal andere voorkeuren zijn.
Eline uit haar goedkeuring.
Marit stelt voor Louise Lagarde, Dominique Mulder, en Marina van Gog als leden van de
stemcommissie te benoemen en installeert hen in de stemcommissie.
Marit deelt een link naar de poll waarmee gestemd kan worden. Het wachtwoord is
‘Appelflap’. Marit zegt dat er eerst wordt gestemd door de aanwezigen zelf en daarna
door de gemachtigden. Degenen die een laptop delen, kunnen de link meerdere keren
gebruiken.
Esmée schrijft in het ALV-tekstkanaal dat het haar wegens anonimiteit niet netjes lijkt om de
stemmen van de gemachtigden apart bekend te maken, aangezien er maar weinig
machtigingen zijn.
Marit besluit dat de gemachtigden meteen een tweede keer mogen stemmen.
Leonie vraagt in het ALV-tekstkanaal of deze stemming alleen voor Esmée is.
Marit beaamt dit.
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Marit constateert dat er onder de aanwezigen en machtigingen dertig stemmen voor zijn,
geen stemmen tegen, en één stem blanco.
De leden van de stemcommissie bevestigen dit.
Marit neemt het stemmingsvoorstel aan en installeert Esmée van ‘t Hof per acclamatie en bij
hamerslag in de Raad van Advies.
Marit leest het tweede stemmingsvoorstel voor. Ze deelt een link naar een nieuwe pool,
waarvoor het wachtwoord hetzelfde is.
Eline vraagt of er weer meteen mag worden gestemd door gemachtigden.
Marit beaamt dit. Ze vraagt of de leden van de stemcommissie de resultaten willen bekijken.
Het valt haar op dat er minder stemmen zijn uitgebracht dan over het eerste
stemmingsvoorstel. Marit gaat iedereen af en vraagt per persoon of er gestemd is.
Louise denkt dat ze misschien per ongeluk twee keer heeft gestemd en biedt daarvoor haar
excuses aan.
Dominique merkt op dat er 25 mensen in de groep zijn. Aangezien er dertig stemmen zijn
uitgebracht, moeten er mensen meerdere malen hebben gestemd.
Marit zegt dat er opnieuw gestemd moet worden. Ze vraagt Anne Wellink haar te helpen om
een nieuwe poll te maken. Marit schorst de vergadering om 00:05.
In de pauze wordt in het ALV-tekstkanaal een discussie gevoerd over het aantal aanwezigen.
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Marit heropent de vergadering om 0:12.
Marit zegt dat ze graag consensus wil over het aantal aanwezigen.
Louise zegt dat er in totaal 29 mensen zijn. Inclusief de twee machtigingen zouden er 31
stemmen moeten worden uitgebracht.
Dominique stelt voor de namen af te gaan om te controleren of iedereen er is.
Marit vraagt ieder of diegene er is.
Iedereen blijkt present te zijn.
Marit concludeert dat er 29 aanwezigen zijn, plus twee machtigingen. Ze stelt voor beide
stemmingsvoorstellen opnieuw in stemming te brengen. Ze leest het eerste
stemmingsvoorstel opnieuw voor. Ze zegt dat de stemming opnieuw plaatsvindt via
een anonieme poll. Marit deelt een nieuwe link. Het wachtwoord is nog immer
‘Appelflap’.
Louise merkt op dat de resultaten meteen zichtbaar zijn zodra er gestemd is.
Marit zegt dat dit klopt en is van mening dat dat niet heel erg is.
Marit constateert dat er onder de aanwezigen en machtigingen dertig stemmen voor zijn, één
stem tegen en geen blanco stemmen.
Marit installeert opnieuw Esmée van ‘t Hof bij hamerslag en per acclamatie als lid van de
Raad van Advies.
Marit leest opnieuw het tweede stemmingsvoorstel voor en deelt een nieuwe link naar een
anonieme poll. Marit zegt dat het wachtwoord nog altijd ‘Appelflap’ is en dat
machtigingen nog steeds meteen tot stemming gebracht mogen worden.
Marit zegt dat alle stemmen zijn ingediend en telt er 31.
Iets later tellen Louise en Dominique 32 stemmen.
Marit vraagt of er iemand zonder machtiging tweemaal heeft gestemd.
Niemand meldt zich.
Dominique merkt op dat de stemming overweldigend voor is.
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Earryt vraagt of het statutair is vastgelegd dat er niet per acclamatie mag worden gestemd.
Miranda antwoordt dat iemand heeft aangegeven voorkeur te hebben voor een anonieme
stemming.
Sander stelt voor in de ALV-notulen te vermelden dat de stemming niet volledig klopt en
beide stemmingsvoorstellen verder per acclamatie aan te nemen.
Marit vindt dit een goed voorstel en vraagt of er opmerkingen over zijn.
Er zijn geen opmerkingen over.
Marit stelt voor het tweede stemmingsvoorstel per acclamatie aan te nemen, waarbij onder
de aanwezigen en machtigingen 28 stemmen voor zijn, drie stemmen tegen, en één
blanco stem. Dit klopt niet volledig, maar er is nog steeds overweldigend voor
gestemd.
Marit installeert Earryt Sijm bij hamerslag en per acclamatie als lid van de Raad van Advies.
Marit dechargeert bij hamerslag Louise Lagarde, Dominique Mulder en Marina van
Gog als leden van de stemcommissie.
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#13. Sluiting
Marit bedankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid. Ze hoopt dat men de volgende dag
weer aanschuift voor de beleids-ALV van bestuur Amaryllis. Ze sluit de vergadering
om 0:24.
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