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

woensdag 2 september 2020 

Gehouden op de Discordserver der A.S.V. Prometheus. Opgesteld door Sterre Mulder. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Bulkens  

Anne Wellink (tot 20:00 uur en vanaf 21:36 uur) 

Carel ter Avest (tot 20:00 uur en vanaf 21:36 uur) 
Daphne Bras 

Dominique Mulder 10 

Earryt Sijm 

Eline Berkhout 

Esmée van ‘t Hof 

Eva van der Meer 

Iris Langeveld (tot 21:10 uur) 15 

Joris van de Riet 

Kae Vogelzang 

Leonie Dams 

Lianne de Rijk (van 20:07 tot 20:38 uur) 

Lisa Wevers (tot 21:16 uur) 20 

Lisette Neeleman (vanaf 21:55 uur) 

Louise Lagarde 

Mart Heijnen (tot 21:16 uur) 

Marit Tijhuis 

Martijn de Jong (tot 22:01 uur) 25 

Merel Verhoef (tot 21:16 uur) 

Miranda Lake (tot 20:08 uur) 

Naomi van de Glind (tot 20:10 uur) 

Nick Vink (van 20:07 tot 20:38 uur) 

Rebecca de Ruiter (tot 20:53 uur) 30 

Sander Huls 

Sofie Cappenberg (tot 20:50 uur) 
Sterre Mulder 

Susan van den Dool 

Wessel de Kok  35 

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. 

 40 

#1. Opening 
Marit Tijhuis heet iedereen welkom bij de beleids-ALV van bestuur Amaryllis. Om de ALV 

ook online zo soepel mogelijk te laten verlopen, vraagt ze iedereen zichzelf op ‘mute’ 

te zetten. Wie een vraag heeft of iets wil zeggen, mag zichzelf unmuten, zodat Marit 

diegene de gelegenheid kan geven om te spreken. Als iemand niet goed te verstaan is 45 
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of er een ander probleem is, mag dat natuurlijk worden aangegeven. Marit vertelt dat, 

op basis van de recent ingevoerde wet1, technische problemen geen reden zijn om een 

ALV ongeldig te verklaren. Mocht er blijken dat er grote problemen zijn, dan kan 

eventueel een pauze worden ingelast of kan later op dat punt worden teruggekomen. 

Hopelijk is dit niet nodig en kan de ALV zonder grote onderbrekingen voltooid 50 

worden. Wie zelf tegen technische problemen aanloopt, kan Louise Lagarde 

benaderen. Marit zegt dat het bestuur deze ALV graag wil opnemen. Als Sterre 

Mulder internetproblemen heeft, kan deze opname beluisterd worden waardoor de 

notulen zo volledig mogelijk zijn. De opnames zullen verwijderd worden wanneer de 

notulen af zijn. Marit vraagt of hier vragen over zijn en of mensen hier bezwaar tegen 55 

hebben. 

Niemand heeft vragen of bezwaren.  

Marit opent de vergadering om 19:45 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 60 

Marit leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de agenda.  

Eline Berkhout vraagt of de commissieleden van Efeze deze vergadering geïnstalleerd 

moeten worden.  

Marit zegt dat Efeze inderdaad als geheel is gedechargeerd. Op de halfjaarlijkse ALV zullen 

alle commissieleden worden geïnstalleerd, tegelijk met de andere commissies. 65 

Earryt Sijm voegt toe dat de commissieleden van Efeze al bekend zijn. Het is handig om 

rekening te houden met het feit dat deze commissie een heel jaar duurt.  

Marit zegt dat andere commissies ook het hele jaar lopen. Door de statutenwijziging vindt de 

bestuurswissel eerder plaats, waardoor de commissieleden later worden 

geïnstalleerd. 70 

Earryt vindt het prima om te wachten tot de halfjaarlijkse ALV. Hij dacht alleen dat het nu 

zou kunnen, omdat de commissie van Efeze al is gevormd.  

Marit zegt dat na agendapunt 6, stemming inzake beleidsplan, een pauze van vijftien 

minuten zal worden ingelast.  

 75 

#3. Post m.b.t. de vergadering 
Marit geeft het woord aan Sterre, de ab-actis van de vereniging, voor post met betrekking tot 

de vergadering.  

Sterre zegt dat er helaas geen machtigingen zijn binnengekomen, noch andere post.  

Marit deelt mee dat nu het moment is om machtigingen te overhandigen voor wie dat nog 80 

niet heeft gedaan.  

Niemand geeft aan een machtiging te hebben.   

Marit zegt dat de notulen van deze ALV en die van gisteren besproken worden op de 

halfjaarlijkse ALV.  

 85 

 

 

  

                                                      

 
11 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.    
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#4. Mededelingen 
Marit vertelt dat bestuur Amaryllis helaas niet in staat is om speculaas uit te delen en dat 90 

zelfs appelflappen lastig worden. Ze hoopt dat iedereen zelf voor speculaasjes of 

andere versnaperingen heeft gezorgd.  

Marit vraagt of er nog andere mededelingen zijn.  

Die zijn er niet.  

 95 

#5. Beleidsplan 
Marit zegt dat iedereen als het goed is de ALV-stukken via de mail ontvangen heeft en de 

gelegenheid heeft gehad de stukken te lezen. Daarom zal ze het beleidsplan niet 

voorlezen, tenzij er grote behoefte aan is.  

Niemand geeft aan hier behoefte aan te hebben.  100 

Marit stelt voor het beleidsplan per kopje door te nemen en bij elk kopje eerst de Raad van 

Advies en vervolgens de zaal de gelegenheid te geven vragen te stellen. Ze vraagt of 

men dit goed vindt.  

De zaal vindt het goed.  

Marit geeft het woord aan de Raad van Advies.  105 

Leonie Dams en Joris van de Riet komen naar voren namens de Raad van Advies. Deze 

bestaat verder uit Eveline van der Veen, Earryt Sijm en Esmée van ’t Hof. Leonie 

vertelt dat de Raad van Advies een onafhankelijk orgaan van oud-bestuursleden is, 

dat het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft en bij ALV’s kritische vragen 

stelt over het beleidsplan.  110 

Marit stelt voor te beginnen bij het kopje “COVID-19”.  

Leonie stelt twee vragen namens de Raad van Advies. Ten eerste wijst ze erop dat er een 

beperkt aantal aanwezigen is bij de fysieke activiteiten. Ze vraagt of het bestuur denkt 

dat dit de algemene ledenbinding negatief beïnvloedt en zo ja, hoe het bestuur dit 

gaat aanpakken. Ten tweede zegt ze dat het bestuur ervoor wil zorgen dat de leden 115 

de richtlijnen van het RIVM naleven. Ze vraagt of het bestuur sancties wil opleggen 

als dit niet gebeurt, en zo ja welke.  

Marit zegt dat veel eerstejaars zich hebben aangemeld voor de activiteiten van september. 

Voor de rest van het jaar is het afwachten hoe de maatregelen zich ontwikkelen. Het 

bestuur streeft naar zoveel mogelijk fysieke activiteiten. Marit denkt dat er 120 

enthousiasme is voor fysieke activiteiten en dat de ledenbinding er niet negatief door 

wordt beïnvloed.   

Leonie zegt dat ze bedoelt dat er in totaal minder mensen een bepaald aantal keer kunnen 

komen. Hierdoor kunnen sommige mensen misschien het contact met de vereniging 

verliezen. 125 

Marit antwoordt dat de beperking op het aantal aanwezigen relatief is. Het bestuur zoekt 

locaties waar rond de dertig mensen aanwezig kunnen zijn, waardoor het aantal 

plekken niet heel erg beperkt is. Marit gaat door naar de vraag over de naleving van 

de RIVM-richtlijnen. Ze zegt dat het bestuur leden die richtlijnen niet naleven zal 

aanspreken. Verder zal de anderhalve meter afstand makkelijker na te leven zijn 130 

doordat de stoelen in de voorbereiding op die afstand worden neergezet. Mocht een 

lid de regels niet naleven, dan is het de taak van het bestuur om hier iets van te 

zeggen, ofwel op de activiteit zelf ofwel erna. Mocht dit herhaaldelijk gebeuren, dan 
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kan het bestuur besluiten om een lid van fysieke activiteiten uit te sluiten. Marit 

hoopt dat dat niet nodig is en dat leden zich aan de regels houden.  135 

Wessel de Kok vraagt of er bij de keuze van de locatie andere criteria zijn waarmee rekening 

wordt gehouden, naast voldoende capaciteit voor een redelijk grote groep personen. 

Marit antwoordt dat het financiële aspect belangrijk is. Café de Keyzer verwacht normaliter 

een bepaalde drankomzet en is daarom verder gratis. Grotere locaties zijn vaak 

betaald. Daarvoor is een beperkt budget. Daarnaast is het fijn om een locatie 140 

herhaaldelijk te gebruiken, zodat leden zich niet steeds naar andere locaties verspreid 

door Leiden moeten begeven. 

Wessel verduidelijkt dat hij doelde op ventilatie van locaties. 

Marit zegt dat het bestuur zich vooral richt op de anderhalve meter afstand.  

Marit gaat door naar het kopje “Programma”. 145 

Sander Huls vraagt waarom er geen EbeP2 wordt georganiseerd, terwijl het bestuur zegt in te 

zetten op activiteiten in kleine groepen. 

Marit antwoordt dat een studentenhuis altijd wat krap is. Daar is het al bij binnenkomst 

lastig om anderhalve meter afstand te houden. Verder moet men langs elkaar heen 

manoeuvreren in krappe keukens. Anderhalve meter afstand houden is hier niet 150 

realistisch. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen geen EbeP te faciliteren. 

Esmée zegt dat het bestuur activiteiten wil organiseren die goedkoop zijn voor leden. Ze 

vraagt of er wordt gezocht naar activiteiten die van zichzelf niet duur zijn, of dat de 

activiteiten meer worden gesponsord door het bestuur. 

Louise antwoordt dat bestuur Amaryllis vooral kijkt naar kleinschalige activiteiten die ook 155 

voor het bestuur al redelijk goedkoop zijn. Waar het budget het toelaat, wil het 

bestuur ook proberen grotere activiteiten te sponsoren.  

Esmée merkt op dat er behoorlijk wat geld is. Ze vraagt zich af waaraan dit gaat worden 

uitgeven, maar verwacht dat te zullen zien in de begroting. 

Eline wil nog iets vragen over het kopje “COVID-19”. Hierin staat dat activiteiten worden 160 

georganiseerd in kleine groepen of ‘shifts’. Ze vraagt wat er wordt bedoeld met 

‘kleine groepen’, aangezien er nu wordt gesproken over activiteiten voor dertig man. 

Dat noemt zij geen kleine groep. Bij een ‘shift’ ziet ze voor zich dat mensen worden 

weggestuurd als de volgende shift begint. Ze vraagt zich af wat het plan precies is.  

Marit geeft de diesspeurtocht als voorbeeld. Dit is een stadsspel in kleine groepen. Door de 165 

uitleg over het spel steeds aan kleine groepjes te geven, blijft de groepsgrootte 

behapbaar.  

Eline concludeert dat het bestuur met ‘shifts’ dus niet bedoelt dat het mensen een uurtje laat 

borrelen en ze daarna naar huis stuurt om plaats te maken voor de volgende groep.  

Marit zegt dat dat zeker niet de bedoeling is. De shifts zijn bedoeld om groepjes elkaar op te 170 

laten volgen, zodat de groepen bij de uitleg van een stadsspel zo klein mogelijk 

worden gehouden.  

Marit gaat verder naar het kopje “Digitaal archief en website”. 

Hierover zijn geen vragen. 

                                                      

 
2 Eten-bij-een-Prometheaan. 
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Rebecca de Ruiter heeft nog een vraag over het kopje “Programma”. Ze zegt dat er nog 175 

steeds lezingen zijn op woensdagavond, soms fysiek en soms online. Ze vraagt welk 

programma gebruikt wordt voor de online lezingen. 

Marit zegt dat het bestuur zoveel mogelijk Kaltura zal gebruiken. Door de beperkte capaciteit 

kan dit programma niet worden gebruikt door de vereniging, maar academische 

sprekers kunnen dat wel. Daarnaast zullen lezingen via Discord worden 180 

georganiseerd.  

Marit gaat verder naar het kopje “Vrienden en Reünisten”. 

Joris zegt dat er de vorige dag is gesproken over een mogelijke Facebookgroep voor 

Reünisten. Hij vraagt of het bestuur dit idee gaat overwegen. 

Marit antwoordt dat het bestuur dit zeker zal overwegen als mogelijke manier om Vrienden 185 

en Reünisten op de hoogte te houden. De Facebookgroep van Prometheus zelf is vrij 

actief. Een groep voor Vrienden en Reünisten zou een goede toevoeging kunnen zijn. 

 

Anne Wellink en Carel ter Avest verlaten de Discordserver om 20:00 uur.  

 190 

Joris vraagt of het bestuur specifieke activiteiten in gedachten heeft voor Vrienden en 

Reünisten. Tijdens het bestuursjaar van Halcyon is geopperd om een diner te 

organiseren. Er is nog niets van gekomen, eerst doordat er niet genoeg aanmeldingen 

waren en afgelopen jaar vanwege het coronavirus.  

Marit antwoordt dat er nog niet specifieks is bedacht. Het bestuur denkt dat Vrienden en 195 

Reünisten vooral behoefte hebben aan iets fysieks, wat voorlopig nog niet tot de 

mogelijkheden behoort.  

Esmée vraagt wat de inhoudelijke wijzigingen in de brieven aan Vrienden en Reünisten 

inhouden. 

Marit vertelt dat ze denkt aan een brief in de vorm van een nieuwsbrief, met steeds een klein 200 

stukje geschreven door een bestuurslid en een langer stukje over de activiteiten, 

vergelijkbaar met de recaps die over elke maand op Cultuurlijk werden geplaatst. Er 

zal dus meer inhoudelijk worden ingegaan op de activiteiten.  

Eline zegt dat een van haar twee vragen vervalt, omdat Esmée haar de woorden uit de mond 

haalt. Daarnaast leest ze dat het bestuur de Vrienden- en Reünistendag in maart wil 205 

houden. Ze vindt het goed dat erover wordt nagedacht, maar vraagt waarom er 

wordt vastgehouden aan de maand maart. Het bestuur zou daar flexibeler in kunnen 

zijn. 

Marit zegt dat hiervoor is gekozen om niet te veel activiteiten door te schuiven. Bestuur 

Amaryllis wil niet het laatste deel van het jaar volproppen met activiteiten. 210 

Eline vraagt of het bestuur de Vrienden- en Reünistendag, mocht die in maart niet kunnen 

plaatsvinden, wel in mei of juni houdt of de dag in dat geval uitstelt. 

Marit zegt dat dit naar haar mening te speculatief is. Het hangt ook af van wat de commissies 

doen. 

Eline raadt aan de Vrienden- en Reünistendag prioriteit te geven boven activiteiten van de 215 

commissies. 

Marit zegt dat ze zit te knikken en het vindt klinken als een goed punt. Ze gaat door naar het 

kopje “Quaestuur”. 

Eline wijst erop dat de mogelijkheid tot incasso’s bestaat. Ze vraagt of er is overwogen om 

die in te voeren in plaats van de betaalverzoeken. 220 
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Eva van der Meer antwoordt dat ze er zeker over heeft nagedacht, maar er nog geen 

beslissing over genomen heeft. Het zou inderdaad tijd kunnen besparen, maar ze wil 

eerst kijken hoe het gaat.  

Eline vindt dit volledig terecht. 

Martijn de Jong heeft gelezen dat het bestuur mogelijk het versturen van betaalherinneringen 225 

wil automatiseren. Het Duivelsei3 heeft een scriptje om een Excel-bestand om te 

zetten naar een reeks e-mails. Hij wijst erop dat dit misschien handig kan zijn. 

Eva zegt deze in handen te hebben gekregen via Susan van den Dool en Earryt. Ze hoopt dat 

ze tijd heeft om dit te implementeren.  

Sander vraagt naar voorbeelden van locaties die het bestuur wil boeken met het geld van het 230 

spaarplan. 

Louise antwoordt dat Galerie Café Leidse Lente een goed voorbeeld is, waar deze maand een 

lezing zal plaatsvinden en op 2 oktober hutspot gegeten gaat worden. Er is een lijst 

van andere mogelijkheden, met onder andere het KOG4 en Café Einstein. 

 235 

Lianne de Rijk en Nick Vink komen binnen om 20:07 uur. 

 

Marit gaat door naar het kopje “Commissies”. 

Leonie kondigt aan dat de Raad van Advies drie vragen heeft. Haar eerste vraag gaat over 

het plan van Cultuurlijk een platform te maken waarop Pyrosartikelen kunnen 240 

worden geplaatst. Dit betekent dat de website en mogelijk ook de Facebookpagina 

moeten worden bijgehouden. Ze vraagt of het bestuur of de Pyrosredactie deze taken 

krijgt. Ten tweede merkt ze op dat er zowel in februari als mei een themamaand 

wordt georganiseerd. Ze vraagt of het bestuur denkt dat er voldoende 

commissieleden zullen zijn, nu er afgelopen jaar ook al moeite was om commissies te 245 

vullen. 

De laatste vraag is of het bestuur denkt dat de nieuw op te richten groetjescommissie genoeg 

commissieleden zal kunnen vinden.  

 

Miranda Lake verlaat de Discordserver om 20:08 uur. 250 

  

Daphne Bras antwoordt op de eerste vraag dat ze het platform wil overlaten aan de Pyros. 

Ze geeft het woord aan Marit om verder uit te weiden over Cultuurlijk.  

Marit zegt dat de Cultuurlijkredactie momenteel is gestopt. De commissie is opgeheven.  

Eline vertelt als Pyrospraeses dat ze dit voor het eerst in het beleidsplan zag en ervan 255 

opkeek. Ze ziet het niet zitten om er als Pyrosredactie verantwoordelijk voor te zijn. 

Artikelen moeten vaak worden aangepast als ze worden gepubliceerd voor extern 

publiek. Artikelen verwijzen vaak naar pagina’s binnen de Pyros, activiteiten en 

besturen van vorige jaren. Daar gaat veel tijd in gaat zitten en de Pyrosredactie heeft 

het al moeilijk genoeg met het maken van de Pyros zelf. Ze vindt het prima als 260 

iemand het gaat doen, maar liever niet de Pyrosredactie. 

                                                      

 
3 Leidse Studenten Spel Vereniging Het Duivelsei. 
4 Kamerlingh Onnes Gebouw. 
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Daphne zegt dat het nog niet zo’n concreet idee is, onder andere omdat er nog niet met de 

Pyrosredactie is gesproken.  

Leonie vraagt of er jaarlijks wordt betaald om de blog in stand te houden. 

Marit vertelt dat de Cultuurlijkwebsite nu geïntegreerd is in de Prometheuswebsite en dat er 265 

nu dus niet meer apart voor wordt betaald. 

 

Naomi van de Glind verlaat de Discordserver om 20:10 uur.  

 

Daphne gaat verder naar de tweede vraag van Leonie. Ze denkt niet dat er genoeg 270 

commissieleden zullen zijn. Wegens de statutenwijziging is het beleidsplan 

geschreven voordat het aantal commissieleden bekend was. Als er niet genoeg 

commissieleden zijn, zal waarschijnlijk één van de themamaanden worden geschrapt. 

Omdat februari eerder in het jaar is, zal waarschijnlijk de themamaand mei worden 

geschrapt. Een themamaand kan nog dingen online organiseren, mochten de 275 

coronamaatregelen tegenvallen. Daarom vindt het bestuur het belangrijk om sowieso 

één themamaand door te laten gaan. 

Daphne antwoordt op de derde vraag dat een paar bestuursleden erg enthousiast zijn over 

de groetjescommissie. Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn, dan zal deze 

commissie toch waarschijnlijk geschrapt moeten worden.  280 

Marit denkt dat de groetjescommissie een goede aanvulling is in deze tijd, omdat er geen 

fysieke activiteiten hoeven te worden georganiseerd. Bovendien is het een lichte 

commissie, wat het een goede instapcommissie maakt voor bijvoorbeeld eerstejaars.  

Earryt vraagt ter verduidelijking of het klopt dat het de themamaand mei is die niet 

doorgaat, als een van de themamaanden geschrapt wordt.  285 

Daphne beaamt dat het inderdaad de meimaand zal zijn, omdat er al veel andere activiteiten 

aan het eind van het jaar zijn. Een themamaand kan ook onder coronamaatregelen 

doorgaan.  

Earryt zegt dat de kans dat het coronavirus voorbij is, in februari kleiner is, omdat die maand 

eerder is. Hij denkt dat het leuk is om een fysieke themamaand te houden.   290 

Marit vindt het goed om dit in het achterhoofd te houden.  

Eline kondigt aan veel vragen te hebben, allereerst over de binnenlandreiscommissie. Ze 

geniet van het feit dat die afgekort nog steeds BRC heet. Ze vraagt hoe het bestuur het 

opstellen van het draaiboek voor zich ziet. Hebben de bestuursleden zelf ervaring 

met reisjescommissies of gaan ze het met oud-commissieleden doen? Is het al 295 

opgesteld? De BRC moet immers snel worden opgestart. Als het niet snel gebeurt, is 

ze bang dat het draaiboek te laat komt. 

Daphne antwoordt dat het draaiboek reeds af is. Ze heeft het gebaseerd op het draaiboek van 

de buitenlandreiscommissie en er veel in gewijzigd. 

Marit vult aan dat het draaiboek van de groetjescommissie ook al af is. 300 

Eline vraagt of Weekendje II zoals altijd in het buitenland zal plaatsvinden.  

Daphne zegt dat dat waarschijnlijk niet zo zal zijn. Weekendje II wordt later opgestart, 

namelijk in april. Hopelijk zijn de maatregelen dan veranderd, maar er is een grote 

kans dat het wel in het binnenland is. 

Eline vraagt of het weekendje dus wel naar buitenland kan gaan. 305 

Daphne zegt dat dat zo zal zijn, als de coronasituatie zich ervoor leent.  
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Eline wijst op de eerste zin van het kopje, waarin staat dat een reis naar het buitenland te 

risicovol wordt geacht. Daaruit maakte ze op dat dat over alle commissies ging. 

Daphne wijst op het verschil in het opstartmoment. De binnenlandreis vindt plaats in mei en 

Weekendje II aan het eind van het jaar. De situatie kan zich dan anders hebben 310 

ontwikkeld. Toch is er nog steeds een kans dat Weekendje II in het binnenland moet 

blijven. 

Eline merkt op dat het gala in april is gepland. Dit is weer een vast moment, net als de 

Vrienden- en Reünistendag. Eline raadt het bestuur aan erop te letten dat danslessen 

vaak overlappen met activiteiten van de themamaandcommissie februari en te zorgen 315 

dat er goed wordt overlegd.  

Marit zegt dat het bestuur het meeneemt. 

Esmée is benieuwd of het bestuur het gala op reguliere wijze voor zich ziet of zonder 

stijldansen op anderhalve meter. 

Daphne zegt dat zoals het er nu naar uitziet, het stijldansen niet door zou gaan. 320 

Waarschijnlijk zal er ook minder alcoholconsumptie zijn. Het is afwachten hoe de 

coronasituatie zich ontwikkelt. Eventueel gaat het gala in aangepaste vorm door.  

Esmée zegt dat ze het verband met alcohol niet snapt. 

Daphne antwoordt dat alcohol nu ook is verboden op dansfeesten, omdat alcohol impliceert 

dat er minder afstand wordt gehouden.  325 

Esmée denkt dat dit wel aandachtspunten zijn. Een gala is moeilijk te organiseren met de 

huidige maatregelen.  

Marit zegt dat het lastig is, omdat het over iets gaat dat pas over zes maanden begint. Ze 

vindt het te speculatief om zo ver vooruit te kijken.  

Esmée zegt dat er een duidelijk beeld is van de binnenlandreis, maar het lijkt haar als 330 

galacommissie moeilijk om een plan te maken. 

Joris denkt dat een gala op anderhalve meter niet te doen is. Dansen op afstand is lastig, 

zeker als het programma avondvullend is en zeker op de locaties die wij ons kunnen 

veroorloven. Het gala is wat hem betreft een alles-of-niets geval.  

Rebecca voegt toe dat het verboden is om te dansen. In een club moet je aan een tafel zitten. 335 

Als het blijft zoals nu, lijkt een gala haar niet mogelijk.  

Marit zegt dat het bestuur hier goed over zal nadenken. 

Joris voegt toe dat Prometheaanse gala’s niet bekend staan om de alcoholconsumptie. Vooral 

het dansen lijkt hem dus een probleem.  

Marit zegt dat het gala daarom een maand is opgeschoven, zodat het bestuur zichzelf en de 340 

commissie een maand extra gunt. Het bestuur streeft ernaar om de communicatie met 

de commissies zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Joris merkt op dat gala’s vaak genoeg in april plaatsvinden, zoals het gala medio 2019.  

Eline vindt het een goede beslissing om commissies niet op te starten als er niet genoeg 

aanmeldingen zijn. Ze vraagt of er zicht is op welke commissies niet doorgaan, of dat 345 

het bestuur dat laat afhangen van de aanmeldingen. 

Daphne antwoordt dat dat afhangt van de aanmeldingen. De leden kunnen zich op de 

commissiemarkt voor alle commissies aanmelden. Het bestuur is zich ervan bewust 

dat waarschijnlijk niet alle commissies gevuld kunnen worden. De dagjescommissie 

kan worden geschrapt, omdat het bestuur dit ook goed zelf kan organiseren. Als er 350 

nog minder aanmeldingen zijn, wordt een themamaand of de groetjescommissie 

geschrapt. 
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Eline zegt dat dit exact is wat zij had bedacht. De dagjescommissie is ooit opgericht omdat er 

te veel aanmeldingen voor commissies waren.  

Eline stelt haar laatste vraag. Zaken zoals kaartjes vereisen postzegels. Ze vraagt of de € 50,-355 

voor de groetjescommissie aan postzegels moet worden besteed of dat de 

groetjescommissie postzegels van de vereniging krijgt. 

Eva antwoordt dat de € 50,- het hele budget is. De commissie is vrij om te bepalen of er 

postzegels worden gebruikt. Die kunnen overigens ook worden betaald met een eigen 

bijdrage van de leden.  360 

Eline verklaart dat ze wilde weten of ze hier rekening mee moest houden bij de opmerkingen 

over de postzegels in de begroting.  

Marit gaat door naar het kopje “Ledenbinding en welcommissie”. 

Sander vraagt of de genoemde groepsapp voor eerstejaars een nieuwe is of de groepsapp die 

vorig jaar al gebruikt is. 365 

Marit antwoordt dat het een nieuwe groepsapp is. 

Sander vraagt waarom er preborrels in de tweede helft, maar niet in de eerste helft van het 

jaar zijn, aangezien er dan al wel fysieke activiteiten zijn. 

Marit zegt dat dit is besloten in overleg met de welcommissie. Het wordt niet handig geacht 

om preborrels te organiseren voor digitale activiteiten. Daarnaast is het uit praktische 370 

overwegingen onhandig in verband met locaties, omdat er voor fysieke activiteiten 

vaak grotere locaties dan Café de Keyzer worden gebruikt. In het geval van een 

preborrel zouden Prometheanen in De Keyzer zijn, weer weggaan en later 

terugkomen. Het bestuur wil de welcommissie overigens wel ruimte geven om 

preborrels te organiseren als ze dat wil. 375 

Esmée vraagt het bestuur van plan is om WhatsApprondes te houden. 

Marit zegt dat dat nog niet is besproken. Ze heeft van andere besturen gehoord dat het 

effectief kan zijn. De voorkeur gaat uit naar een WhatsAppje halverwege en aan het 

eind van het jaar. 

Esmée denkt dat het voor bestuur Xenia effectief had kunnen zijn bij online activiteiten, 380 

omdat die nieuw waren. Het is het overwegen waard om het aantal deelnemers op te 

krikken.  

Rebecca vertelt dat ze nu in de WhatsAppgroep voor eerstejaars zit. Ze vraagt of de 

informele activiteiten in kleine groepjes inhouden dat er spelletjes worden gespeeld 

om elkaar beter te leren kennen, of dat het bij een WhatsAppgroep blijft. 385 

Marit zegt dat het daar niet bij blijft en geeft Eline woord. 

Eline vertelt dat ze de praeses is van de welcommissie. Vandaag is de eerste kleinschalige 

activiteit geweest, namelijk een lunch in een parkje. Het idee is dat een van de 

ouderejaars elke week iets voorstelt zoals een museumbezoek, theedrinken of een 

spelletje spelen en dat eerstejaars daaraan mee kunnen doen. Dit alles gaat netjes 390 

volgens de RIVM-richtlijnen. 

Rebecca vraagt of wordt bijgehouden wie er wel en niet bij zijn, want niet iedereen ziet een 

appje even snel.  

Eline zegt dat de activiteiten verspreid door de week en op verschillende tijdstippen 

plaatsvinden. De commissie verwacht daarom dat er steeds verschillende mensen 395 

reageren. Als er meer interesse is dan plek, wordt er die week een tweede activiteit 

georganiseerd of komt een tweede groepje ergens op hetzelfde moment samen. De 

strategie is dus eerder meer doen dan mensen weigeren. Ze heeft er veel zin in.  
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Sander zegt dat hij zich bij de welcommissie heeft aangemeld als ouderejaars. Hij hoort nu 

voor het eerst van de activiteit die is georganiseerd en vraagt wanneer de ouderejaars 400 

worden uitgenodigd.  

Eline zegt dat het bericht aan ouderejaars over wat er exact gaat gebeuren nog niet af was. De 

commissie wilde er even over slapen. Het is nu ongeveer af en ze is van plan Sander 

nog tijdens deze vergadering te appen.   

 405 

Marit gaat door naar het kopje “Cultuurfabriek”. 

Joris vraagt of het bestuur van plan is om weer een bestuurslid in de 

Cultuurfabriekcommissie te plaatsen. 

Kae Vogelzang vertelt dat hierover is gesproken met Xenia. Daarbij werd aangegeven dat 

bestuursleden in deze commissie handig zijn, en vooral de assessoren extern en PR, 410 

omdat die functies veel te maken hebben met de bezigheden van de Cultuurfabriek. 

Leonie vraagt of er een bestuurslid in de commissie komt.  

Kae zegt dat zowel Louise als henzelf erin zitten.  

Sander merkt op dat hij nog nooit zo snel actie heeft gezien als reactie op een ALV-vraag. Hij 

zit nu al in de WhatsAppgroep voor eerstejaars. 415 

Joris complimenteert de welcommissie.  

Marit gaat verder naar het kopje “Efeze”. 

Eline heeft drie vragen. De commissie gaat om de week vergaderen, maar in principe wordt 

er doorgaans niet vastgelegd hoe vaak een commissie vergadert. Ze vraagt of dit een 

harde richtlijn of een indicatie is. 420 

Daphne zegt dat het meer een indicatie is. Efeze vergadert liever wekelijks richting het stuk. 

Het bestuur verwacht dat er op reguliere basis wordt vergaderd zodat Efeze wat 

meer structuur krijgt. Omdat er geen bestuurslid in de commissie van Efeze zit, wil 

het bestuur een goede communicatie. 

Earryt merkt op dat eerstejaars hierover misschien wat context missen. Hij vertelt dat Efeze 425 

een onhandige commissie was bestaande uit twee leden die niet vergaderden. Hij was 

zelf regisseur en heeft voorgesteld om meer structuur aan te brengen om het meer een 

normale commissie te maken.  

Eline stelt haar tweede vraag. Ze vindt het idee van de improvisatiegroep een goed idee. Ze 

heeft wel behoefte om naar een bijeenkomst van Efeze te gaan, maar niet om in het 430 

stuk te spelen. Ze vraagt of de improvisatieleider ook een deel van de commissie is. 

Ze voorspelt namelijk dat het moeilijk wordt om twee locaties per week te regelen.  

Daphne vertelt dat Roy de improvisatielessen organiseert. Hij zit in de commissie en 

vergadert mee.  

Kae voegt toe dat de improvisatielessen niet elke week zullen plaatsvinden. Er zijn dus niet 435 

wekelijks twee locaties nodig.   

Eline vraagt of Roy in de commissie zit als leider van de improvisatiegroep of in de rol van 

producer, en uit hoeveel leden de commissie bestaat.  

Daphne zegt dat Roy erbij zit als improvisatieleider. De commissie bestaat dientengevolge 

uit vier leden. 440 

Eline is het eens met de drang om Efeze professioneler te maken. Ze drukt het bestuur op het 

hart naar de financiën en het rare potje op de balans te kijken. Ze raadt aan hierover te 

praten met de kascontrolecommissie.  
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Esmée vindt het leuk dat er meer improvisatiemogelijkheden komen. Ze zou het heel leuk 

vinden om te komen, maar kan zelf niet op maandag. Ze denkt dat dit voor meer 445 

mensen geldt en vraagt of de improvisatielessen ook op andere dagen dan maandag 

plaatsvinden.  

Marit vindt dat een goed idee. Omdat Efeze al op maandagavond repeteert, is het handig dat 

de improvisatielessen op een andere dag zijn. 

Kae merkt op dat het moment nog niet gekozen is. 450 

 

Lianne en Nick verlaten de Discordserver om 20:38 uur.  

 

Esmée geeft het bestuur mee om hier rekening mee te houden in het programma, omdat dat 

snel vol raakt en je overlap wil vermijden.  455 

Eline valt haar bij. Bij het maken van een programma kan het vervelend zijn dat de maandag 

permanent geblokkeerd is door Efeze. Veel mensen die actief zijn bij Efeze zijn niet 

actief bij de rest van het vereniging. Zo concurreert Efeze vaak met 

bestuursactiviteiten. Het bestuur moet opletten dat de improvisatielessen niet ook zo 

worden. Prometheus moet geen toneelvereniging worden.   460 

Marit gaat verder naar het kopje “Gilden”.  

Eline leidt haar vraag in met de opmerking dat vragen er zijn om het beleid te verbeteren. 

Xenia voerde in juni een gildepotje in. Ze vraagt of het bestuur dit voortzet of er niets 

mee doet.  

Eva antwoordt dat het bestuur er in eerste instantie niet mee zou doorgaan, omdat het krap 465 

zat in de financiën. Ineens was er wel geld over en het hele bestuur stond achter het 

gildepotje.  

Eline raadt aan om dat heel duidelijk te vermelden op de website of in de weekmail, om 

verwarring te voorkomen. Verder zegt ze dat er het afgelopen jaar gebruik is gemaakt 

van een gildeschema in Google Drive ter vervanging van de gildekalender op de 470 

oude website. Dat vond ze handig en ze vraagt daarom of dit schema er weer gaat 

komen.  

Daphne zegt dat het bestuur het er kort over heeft gehad, maar nog niet heeft besloten om 

ermee door te gaan.  

Earryt zegt dat er al een programma op de website staat waarin gildepraesides hun 475 

activiteiten kunnen plaatsen. 

Eline zegt dat zij hier een foutmelding kreeg. 

Kae weet dat het bestuur er activiteiten in kan zetten. Hen gaat kijken of dit ook mogelijk is 

voor gildepraesides in plaats van een bestand in Google Drive. 

Earryt raadt aan ernaar te kijken. Als het niet werkt, kan het bestuur contact opnemen met de 480 

internetcommissie. 

Kae zegt dat hen een afspraak gaat maken. 

Eline zegt dat ze regelmatig op de website is en het nog niet gevonden heeft; soms heeft de 

website mysterieuze kanten. Ze raadt aan het gildeschema uit te lichten in de 

weekmail, zodat de eerstejaars er ook weet van hebben.  485 

Kae antwoordt dat hen het aan iedereen bekend zal maken zodra er is uitgevogeld of het 

voor iedereen toegankelijk is. 

Eline zegt dat vorige besturen ook activiteiten in de maanden die nog niet zijn aangekondigd 

bekend maakten. Dat was heel handig om dubbele plannen te voorkomen. 



 

 

 
12 

 

Kae vindt dat een goede tip en neemt het mee. 490 

Esmée zegt dat er vorig jaar een extra versie van de gildeavond was in de vorm van een 

online gildefestival. Ze vraagt of het bestuur soortgelijke plannen heeft.  

Marit denkt dat het gildefestival vrij succesvol was en vindt het zeker de  overweging waard 

om dit opnieuw te organiseren. Ze gaat door naar het kopje “Locaties”. 

Leonie vraagt naar de plannen met de Discordserver. Mocht het zo zijn dat het COVID-19-495 

probleem komend jaar is opgelost en alle activiteiten weer fysiek kunnen worden 

gehouden, blijft de Discordserver dan bestaan als toevoeging?  

Louise antwoordt dat activiteiten hopelijk zo snel mogelijk allemaal weer fysiek zijn. Er is nu 

nog geen concreet plan voor de Discordserver. De Discordserver zal aanzienlijk 

minder gebruikt worden als mensen elkaar weer in het echt kunnen zien. Het bestuur 500 

wil de Discordserver in elk geval niet uit de lucht halen.  

Leonie denkt dat dat iets is om in gedachten te houden.  

 

Sofie Cappenberg verlaat de Discordserver om 20:50 uur.  

Rebecca verlaat de Discordserver om 20:53 uur.  505 

 

Earryt merkt op dat de Discordserver op zijn account staat en hij dus nog de eigenaar is. Hij 

stelt voor af te spreken wat hij wel en niet mag doen. Misschien is het mogelijk om 

een Prometheusaccount te maken dat de serverbeheerder van de Discordserver 

wordt.  510 

Louise zegt dat het bestuur het er zeker nog over gaat hebben. Ze wil niet dat Earryt alle 

geheimen en roddels kan zien. 

Eline zegt dat dit het laatste kopje is waar ze actief vragen over heeft, maar bedenkt zich dat 

ze half liegt. Ze heeft namelijk gehoord dat Collegium Musicum5 borrels houdt in 

NEXT Leiden. Daar kan niet meer gedanst worden, waardoor het nu meer als café 515 

gebruikt wordt. Omdat NEXT Leiden open is voor publiek van donderdag tot en met 

zondag, zou Prometheus er misschien op woensdag een borrel kunnen houden. Het 

is er vrij groot en het schijnt betaalbaar te zijn.  

Louise zegt dat ze hier nog niet over had gehoord en gaat bekijken wat de mogelijkheden 

zijn. Ze vindt het een zeer goede tip.  520 

Eline wil heel graag naar NEXT Leiden. Verder vraagt ze of het mogelijk is voor een lid om 

langs te gaan bij het bestuurshok om iets op te halen. 

Louise zegt dat dat wat moeilijker is dan normaal. Er mogen maar twee mensen tegelijkertijd 

op het hok zijn. Het zou dus eerst moeten worden gecommuniceerd met een 

bestuurslid.  525 

Sander merkt op dat het bestuur al locaties heeft genoemd die het in gedachten heeft. Hij 

vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van het zoeken naar locaties in 

commissievorm, aangezien het bestuur zelf al veel ideeën heeft. 

Louise antwoordt dat ze een paar ideeën heeft. Veel locaties zijn echter nog niet open en veel 

beschikbare informatie klopt niet meer door de ontwikkelingen in het afgelopen 530 

halfjaar. Bovendien worden er ook op lange termijn locaties gezocht omdat het 

                                                      

 

5 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. 
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Lipsius en Plexus in de nabije toekomst niet meer gebruikt kunnen worden. Daarvoor 

moet een permanente oplossing gevonden worden. Het kost meer moeite en tijd dan 

normaal, maar vele handen maken licht werk.   

Marit wijst op Elines tip als voorbeeld. Het is fijn om andere invalshoeken te hebben. 535 

Esmée zegt dat ze heeft begrepen dat het weer enigszins mogelijk is het Lipsius te reserveren 

tot 21:00. 

Louise zegt dat dit inderdaad mogelijk is, mits met een goede reden. Het Lipsius is zeker te 

gebruiken voor lezingen, als die eerder worden gepland. Het bestuur gaat hier zeker 

gebruik van maken, maar mist nog locaties voor andere activiteiten die niet in het 540 

Lipsius passen. 

Sander vertelt dat sommige vakken van zijn studie ‘s avonds worden gegeven. Er zou dus 

niet zoveel plek kunnen zijn in het Lipsius.  

Marit gaat door naar het kopje “Samenwerkingen”. 

Noch vanuit de Raad van Advies noch vanuit de zaal zijn vragen bij dit kopje. 545 

Marit gaat verder naar het kopje “Communicatie en promotie”. 

Joris meldt dat de Raad van Advies twee vragen heeft bij dit kopje. Hij vraagt wat het idee is 

over de openbaarheid van de podcast. Is deze alleen intern gericht of wordt die ook 

als extern promotiemiddel gebruikt? De tweede vraag is welk platform het bestuur 

wil gebruiken en of daaraan kosten zijn verbonden. 550 

Kae antwoordt op de eerste vraag dat de podcast primair bedoeld is als intern 

promotiemiddel, bijvoorbeeld om leden te enthousiasmeren voor gildeactiviteiten, 

commissies en dergelijke. De podcast wordt openbaar gepubliceerd, zodat eventuele 

geïnteresseerden en vrienden van leden ook kunnen zien wat de vereniging te bieden 

heeft. Verder vertelt Kae dat het idee aanvankelijk was om de podcast te publiceren 555 

op Spotify en andere platformen voor podcasts. Dat is een ingewikkeld verhaal. Er 

kunnen kosten aan verbonden zijn, maar hen is op zoek naar een gratis optie en denkt 

dat het mogelijk is om afleveringen te publiceren op diezelfde platformen zonder 

ervoor te betalen. 

Joris vraagt of het bestuur overwogen heeft om gratis de geluidsopnames op YouTube te 560 

zetten met het Prometheuslogo als achtergrond. Hij meent dat die optie alles biedt 

wat je van een podcast zou willen. Bovendien is het praktisch dat er al een 

Prometheuskanaal op YouTube bestaat.  

Kae antwoordt dat je niet meer verder kunt luisteren op YouTube, als je je telefoon 

vergrendelt. Spotify en podcastapps kunnen worden beluisterd met oortjes in terwijl 565 

je kookt of op de fiets zit. Dit maakt ze gebruiksvriendelijk, waardoor de podcasts 

vaker beluisterd zullen worden. Daarom probeert hen het op de gebruikelijke 

platformen te zetten. Als dat niet lukt, is YouTube zeker een optie.  

Joris oppert dat Kae kan proberen de podcast als mp3-bestand vanaf YouTube te 

downloaden.  570 

Kae zegt dat hen hier zeker over heeft nagedacht. Hen gaat kijken wat de makkelijkste 

manier is om het voor de leden beschikbaar te maken.  

Sander vraagt of het bestuur al een idee heeft welke merchandise er gaat komen.  

Kae zegt dat hen graag merchandise met een pridevariant wil maken want ‘lang leve 

diversiteit, inclusiviteit en alles met regenbogen’. Hen denkt aan Prometheusstickers: 575 

die zijn er nog niet, kosten weinig geld en zijn leuk om overal op te plakken. Daarvan 

wordt dan zowel een normale als een pridevariant gemaakt. Verder is Kae van plan 
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een merchandise-enquête te versturen om te peilen waar men behoefte aan heeft. Zo 

kan er misschien een Prometheustrui komen. 

Sander is fan zowel de pridemerchandise als van de stickers, want hij plakt graag dingen op 580 

andere dingen. Meestal zijn het oogjes, maar stickers vindt hij ook prima.  

Wessel vindt het goed dat Kae nadenkt over pridemerchandise. 

Kae doet het met veel liefde, vooral omdat hen veel trots in zich heeft zitten. 

Eline vraagt of er plannen zijn om de oude merchandise te verkopen. Omdat Xenia weinig 

heeft kunnen verkopen is de hoeveelheid merchandise op het hok meer dan gewenst 585 

is. Haar quaestuurlijk hartje zegt dat het beter zou zijn eerst oude merchandise te 

verkopen voor er nieuwe wordt gemaakt. Ze vraagt zich af hoe leden hun aankopen 

kunnen ophalen als veel activiteiten niet fysiek zijn. 

Kae zegt dat hen natuurlijk de oude merchandise wil verkopen en de eerstejaars de 

gelegenheid wil geven om de bestaande merchandise aan te schaffen. Voor hen een 590 

enquête doorstuurt, zal hen ook een verkoopenquête versturen zodat wat er nog is 

besteld kan worden. Het ophalen is inderdaad moeilijk op het hok. Het bestuur kan 

merchandise meenemen naar fysieke activiteiten waarvoor kopers zich hebben 

aangemeld. Anders kan op een andere manier worden geregeld door het te laten 

afhalen of langs te brengen. Het bestuur bestaat uit lieve, soepele mensen die willen 595 

zorgen dat de leden aan mooie merchandise komen.  

Eline raadt sterk aan beide enquêtes te combineren in één, net als vorige jaren is gedaan. 

Kae zegt dat hen dit zeker gaat doen. 

Eline zegt dat er ooit het idee geweest is van een merchandisepagina op de website met 

foto’s, informatie en een linkje dat automatisch een mailtje opent om merchandise te 600 

bestellen. Leden weten vaak namelijk niet wat er is en hoe het eruitziet. 

Kae zegt dat hen met de internetcommissie gaat bekijken of er een webshop in de website 

kan worden geïmplementeerd. 

Eline vraagt zich af of de stickers worden verkocht of worden uitgedeeld. Dat heeft invloed 

op de plek waar het terecht komt op de balans. Stickers zijn klein, dus is het ook weer 605 

zo wat om er € 0,05 voor te vragen. 

Kae verwacht ‘ziek grote’ stickers te maken, die meer kosten dan € 0,05. Hen weet nog niet 

wat de stickers zullen kosten en wat de mogelijkheden zijn om die te laten maken.  

Eline denkt dat kleine stickers verkocht kunnen worden in setjes van tien, zodat het een 

normaal bedrag wordt. Anders gaat Eva huilen, kan Eline iedereen verzekeren. 610 

Kae wil absoluut geen huilende Eva en gaat het zeker met haar overleggen.  

Joris meent dat het misschien geen goed idee is om al te grote stickers te maken. Een sticker 

van één bij één meter is leuk op een vlakke muur, maar kun je niet op veel andere 

plekken kwijt. 

Kae verduidelijkt dat hen met ‘ziek groot’ eerder een mediumformaat bedoelde. 615 

Joris dacht dat Kae het hele Lipsius wilde beplakken. Daar zou hij wel voor zijn, zodat hij het 

Lipsius niet meer hoeft te zien. 

Esmée stelt stickers van anderhalve meter voor. 

Kae ziet hier mogelijkheden in wat betreft coronamaatregelen.  

 620 

Iris Langeveld verlaat de Discordserver om 21:10 uur.  
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Eline is zeker voorstander van de pridemerchandise. Het is iets wat binnen Prometheus leeft 

en binnen de normen en waarden past. Ze vraagt wat het specifieke plan ervoor is: de 

standaard regenboog of verschillende vlaggen? Ze wijst erop dat de doelgroep een 625 

kleine groep binnen een grotere groep is. Pridemerchandise zou over kunnen blijven. 

Kae zou graag merchandise van elke vlag van het LGBT-alfabet maken, maar gaat dit niet 

doen omdat het wel verkocht moet worden en hen niet van elk ding één stuk kan 

bestellen. Daarom wordt het allemaal een regenboog. 

Eline raadt aan rekening te houden met het feit dat de stukprijs hoger is bij een kleinere 630 

oplage. 

Kae belooft dat hen zelf alles opkoopt als het niet goed verkoopt om hun hele muur te 

behangen met Prometheusregenbogen. 

Eline wil het bestuur op het hart drukken om zich niet te veel werk op de hals te halen. Als je 

toezegt om merchandise bij iemand thuis langs te brengen, gaan mensen je eraan 635 

houden. Later in het jaar heeft het bestuur er misschien minder zin in, en terecht. Ze 

verzoekt het bestuur voor zichzelf te zorgen en genoeg te slapen.  

Kae belooft het mee te nemen en goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. 

Sander vraagt hoe het bestuur wil dat leden contact opnemen. Staat het bestuur 

whatsappjes toe of wil het liever dat het contact per mail verloopt, zoals Xenia? 640 

Marit antwoordt dat het bestuur het liefst alles per mail ontvangt. Ze gaat door naar het 

kopje “Lustrum”.  

Eline vraagt of de lustrumcommissie wordt gezien als een reguliere of een doorlopende 

commissie. Iemand mag namelijk onbeperkt doorlopende commissies doen, en van 

de reguliere commissies mag je er maar twee doen.  645 

Marit vindt dit een heel goede vraag.  

Eline vindt het prima als er nog geen antwoord op is. 

Daphne zegt dat het een doorlopende commissie wordt tot september. De commissieleden 

hebben de vrijheid om uit de commissie te stappen of nieuwe mensen erin te 

betrekken. Dit is ook zo gegaan bij de vorige lustrumcommissies. 650 

Eline denkt dat het handiger is om de lustrumcommissie doorlopend te maken. Ze kan zich 

echter wel voorstellen dat het niet wenselijk is als iemand de lustrumcommissie, BRC 

en feestcommissie doet. Ze raadt het bestuur aan ernaar te kijken.  

Marit gaat verder naar het kopje “Slot”. Ze vertelt dat Sterre gisteren als ‘ontgroening’ een 

elfje heeft moeten schrijven en dat ze ook een mooi gedicht heeft geschreven voor het 655 

slot van het beleidsplan.   

Marit bedankt iedereen voor alle nuttige inbreng over het beleidsplan. Ze zegt dat het 

bestuur de adviezen en opmerkingen het komende jaar meeneemt. Aangezien er 

verder geen vragen en opmerkingen meer zijn, gaat Marit door naar agendapunt 6.  

 660 

#6. Stemming inzake beleidsplan 
Marit zegt dat ze het beleidsplan graag per acclamatie wil instemmen, omdat ze denkt dat 

het beleidsplan positief is ontvangen. Ze vraagt of er vragen of opmerkingen over 

deze stemming zijn. Ze voegt toe dat het mogelijk is om een andere vorm van 

stemming aan te vragen, mocht dat de wens zijn van de aanwezigen.  665 

Er zijn geen bezwaren.  

Marit neemt het beleidsplan bij hamerslag en per acclamatie aan. 

Er wordt geapplaudisseerd. 
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Marit kondigt een pauze van een kwartier aan. Ze nodigt iedereen uit gezellig te blijven 

kletsen, maar raadt ook aan een plaspauze te nemen als dat nodig is. Marit schorst de 670 

vergadering om 21:16 uur.  

 

In de pauze verlaten Lisa Wevers, Mart Heijnen en Merel Verhoef de Discordserver.  

 

#7. Begroting 675 

Marit heropent de vergadering om 21:32 uur. Ze geeft het woord aan Eva, de quaestor van 

de vereniging, voor een toelichting op de begroting.  

Eva zegt dat de leden de begroting vandaag hebben ontvangen. Ze zal deze per kopje 

bespreken, daarna het woord aan de kascontrolecommissie geven en vervolgens de 

zaal de gelegenheid geven vragen te stellen. Bij het kopje “Inkomsten” vertelt ze dat 680 

de contributies wat lager zijn doordat er minder inschrijvingen zijn en veel 

uitschrijvingen. Er zijn wel veel leuke eerstejaars, maar toch zijn de contributies lager. 

Ze zegt de er verder een reservering van Xenia is van € 2000,-.  

Eline vertelt dat ze de kascontrolecommissie vertegenwoordigt. Deze bestaat uit oud-

quaestoren, namelijk Jurrian Meijerhof van het jaar voor Eline en Bo Salomons van 685 

het jaar daarvoor. Later vandaag zullen Jurrian en Bo de kascontrolecommissie 

verlaten en zal Susan de commissie betreden. Susan is gisteren afgetreden als 

quaestor. Deze avond vertegenwoordigt Eline de kascontrolecommissie in haar 

eentje.  Ze vraagt hoe Eva specifiek tot het bedrag van € 10.040,- aan contributies is 

gekomen.  690 

Eva vertelt dat er voor de EL CID-week6 280 leden waren. Hier heeft ze het aantal 

uitschrijvingen van afgetrokken en het aantal inschrijvingen bij opgeteld. Daar heeft 

ze € 200,- bijgedaan van de inschrijvingen die hopelijk in de loop van het jaar volgen.  

Eline vraagt of ze verwacht dat de inkomsten van Vrienden en Reünisten wijzigen.  

Eva verwacht dat de bijdragen van Reünisten omhoog gaan, omdat veel leden zich hebben 695 

uitgeschreven. Ze hoopt dat een aantal daarvan Reünist zullen worden. Misschien 

hebben nieuwe eerstejaars enorm enthousiaste ouders die Vriend willen worden. Ze 

verwacht hier echter geen grote veranderingen in.  

Eline denkt dat het goed is. Ze kijkt uit naar de updates van januari.  

 700 

Anne Wellink en Carel komen binnen om 21:36 uur.  

 

Eva gaat naar het kopje “Uitgaven Ab-Actiaat”. Ze zegt dat de print- en kopieerkosten lager 

zijn begroot dan door Halcyon en hoger dan door Xenia. Het bestuur hoopt meer te 

printen, maar voorlopig gaat dat niet gebeuren. Postzegels zijn duur. Het was lastig 705 

om de post “Enveloppen” in te schatten. De post “Promotiemateriaal” valt lager uit 

dan vorige jaren. Dit komt doordat bestuur Xenia veel theezakjes heeft gekocht en 

bestuur Halcyon banners heeft aangeschaft. Dat verwacht bestuur Amaryllis niet te 

doen. De overige uitgaven zijn op € 75,- begroot.  

                                                      

 
6 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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Eline vraagt of de begrote postzegels alleen voor de Pyrossen zijn of dat er ook andere 710 

dingen mee moeten worden verstuurd.  

Eva zegt dat er misschien sprekerspresentjes zullen worden verzonden. Verder gaat het 

vooral om Pyrossen. Onder het kopje “Vereniging” zijn de representatiekosten van de 

assessor extern niet bijzonder hoog, omdat veel cafés en dergelijke dicht zijn. De 

kosten voor de presentjes van de assessor intern zijn vergelijkbaar met die van de 715 

jaren ervoor. De kosten voor sprekerspresentjes zijn wat hoger, omdat het bestuur iets 

gaat bedenken dat verzonden kan worden. Dit kan duurder uitvallen dan de 

standaard theepakketten. De sprekersdrankjes zullen wat lager zijn. Het bestuur 

hoopt wel drankjes aan te kunnen bieden aan de sprekers van fysieke lezingen. De 

post “Doordeweekse activiteiten” is niet heel bijzonder, net als de posten 720 

“Weekendactiviteiten” en “Terugkerende activiteiten”. Hier heeft het bestuur geen 

bijzondere plannen voor. De subsidies voor de dagjes- en almanakcommissie blijven 

hetzelfde als vorige jaren. De subsidie voor de Dies is € 40,-. Er kan geen feest worden 

georganiseerd zoals voorgaande jaren, waardoor Eva verwacht lager uit te komen 

dan besturen Xenia en Halcyon. Ze verwacht dat de feestcommissie geen feest kan 725 

organiseren in februari. Hopelijk kan er wel een leuk eindfeest zijn, waarvoor wat 

geld is begroot. De themamaandcommissies februari en mei krijgen ieder € 250,-. Het 

is afhankelijk van de situatie wat daarmee te doen is. Het gala is fors begroot, 

namelijk hetzelfde als wat Xenia heeft begroot. Als het door kan gaan, lijkt het Eva 

leuk als het vergelijkbaar is met wat het vorig jaar had kunnen worden. De 730 

galacommissie had toen veel leuke ideeën. Het bestuur keek hier naar uit en hoopt 

dat het mogelijk is een gala te organiseren. De subsidie voor het fotoboek is € 300,- 

gebleven. De kampcommissie krijgt € 800,-, en de Pyrosredactie € 800,-. De subsidie 

voor de integratiecommissie is € 75,-, wat niet zo zoveel lijkt. Dit geld wordt gebruikt 

om de declaraties van ouderejaars voor activiteiten met eerstejaars te betalen. De 735 

Cultuurlijkblog kost niets meer. Er wordt verwacht dat de internetkosten hetzelfde 

blijven. Onder “Merchandise” vallen alleen pennen. Van Xenia heeft Eva vernomen 

dat er driehonderd pennen zijn. Dit lijkt haar genoeg voor dit en het volgende jaar. 

Verder is er een leuke subsidie voor de Cultuurfabriek.  

Eline heeft een vraag over de posten voor weekendactiviteiten, doordeweekse en 740 

terugkerende activiteiten. Dit zijn alle activiteiten die geen lezing zijn. Wil het bestuur 

dit geld opmaken aan online activiteiten, als de pandemie langer duurt en er weinig 

fysiek kan, of is het de hoop dat het aan fysieke activiteiten wordt besteed?  

Eva antwoordt dat ze natuurlijk hoopt dat de activiteiten vooral fysiek kunnen plaatsvinden. 

Als het coronavirus toeslaat, is het mogelijk om geld te steken in online activiteiten. 745 

Het houtbranden van de dagjescommissie kostte de leden dit jaar ongeveer € 18,-. 

Zoiets zou door het bestuur gesubsidieerd kunnen worden. 

Eline vindt de subsidie voor de themamaanden een flink bedrag. Ze vraagt of dit door huur 

van een locatie komt. 

Eva zegt dat er buiten de subsidie geld beschikbaar is voor de huur van locaties, mocht dit 750 

nodig zijn. De subsidie is niet bedoeld voor een bijzondere locatie die anders niet 

betaald zou hoeven worden.  

Martijn heeft uit het beleidsplan begrepen dat er een weekend minder wordt georganiseerd. 

Dit ziet hij niet terug in de begroting. 



 

 

 
18 

 

Eva legt uit dat weekendjes en de buitenlandreis door de leden zelf worden betaald. Deze 755 

commissies krijgen dus geen subsidie van de vereniging. Daarom staat het niet in de 

begroting.  

Susan vraagt of het geld voor de Diesspeurtocht aan snacks wordt besteed of aan iets anders.  

Eva antwoordt dat het bestuur een Dies zonder taart geen Dies vindt. Verder is er bepaalde 

aankleding nodig voor de sfeer van het stadsspel. Het bestuur hoopt het ondanks de 760 

omstandigheden een beetje feestelijk te maken.  

Esmée merkt op dat de welcommissie spontane activiteiten organiseert. Het is een uitdaging 

voor de quaestor om in te schatten wat er gedeclareerd mag worden. Ze vraagt of 

hierover is nagedacht. 

Eva antwoordt dat Eline er goed over heeft nagedacht. Ouderejaars mogen kosten declareren 765 

die anders over de hele groep zouden worden verdeeld. Het is wat ‘oekelig’ om vijf 

mensen een Tikkie van een paar cent te sturen voor een stokbrood. Als iemand iets 

voor zichzelf koopt, zoals een kussentje, dan valt dat er niet onder.  

Esmée denkt dat je liever meer van tevoren zou willen bedenken wat commissies gaan 

uitgeven.  770 

Eva gaat het zeker meenemen. 

Eline voegt toe dat Eva de spijker op z’n kop slaat. Er is een declaratielimiet per activiteit, 

namelijk € 5. Er zijn maar drie maanden met tussen de twaalf en vijftien activiteiten. 

Als er elke keer maximaal € 5,- wordt gedeclareerd, blijft de commissie binnen de € 

75,-. Eline houdt bij wat er gedeclareerd wordt. Als het tegen de € 75,- loopt, zal de 775 

commissie zeggen dat het geld op is. De commissie zal Eva ondersteunen. 

Eva zegt dit te waarderen. Over het kopje “Overig” zegt ze dat de PKvV7 een 

standaardbijdrage van € 125,- vraagt. Het bestuur hoopt dat een constitutieborrel 

mogelijk is, en denkt er € 300,- aan uit te geven. De koppeling tussen de bank en het 

boekhoudprogramma wordt iets duurder. Daarom verwacht ze meer uit te geven aan 780 

de post “Quaestuur”. De post “Onvoorzien” is 5% van de totale uitgaven. Dit komt 

neer op € 680. Er is geen reservering nodig voor de website. De reservering voor het 

zesde lustrum bedraagt € 300. De reservering voor het spaarplan wordt gebruikt voor 

de huidige locatieproblematiek. ALV-technisch moet dit in dit potje staan, omdat dit 

ooit is ingestemd. Hieruit zal het geld worden gebruikt. Daarom zal deze post omlaag 785 

gaan. De afschrijvingen zijn als € 200,- begroot, omdat Xenia een beamer heeft 

gekocht. De bestuurspakkenvergoeding zoals door Xenia is ingevoerd bedraagt € 

300,-. Voorlopig maakt het bestuur geen reservering voor het volgende jaar. Het 

gildeplan is leuk om door te zetten. Er hoeft gelukkig geen geld meer te worden 

gereserveerd voor de statuten.  790 

Eline vindt het er logisch en goed uitzien. Het verschil totaal is € 50,- positief. Ze zegt dat Eva 

dat de volgende keer onder de post “Onvoorzien” mag pleuren, want het is leuker als 

het op € 0,- uitkomt. Ze heeft geen vragen maar wil aan het einde iets zeggen over de 

begroting in het algemeen.  

Martijn is nieuwsgierig waarom de reservering voor het lustrum lager is dan in voorgaande 795 

jaren. 

                                                      

 
7 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
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Eva vertelt dat Xenia deze post aanvankelijk ook op € 300,- had begroot en er later € 400,- van 

heeft gemaakt. Bestuur Amaryllis dacht eerst weinig geld te hebben door de daling in 

de contributies en heeft toen ineens veel geld van Xenia gekregen. Voor nu heeft ze de 

reservering op € 300,- laten staan. Er zit al veel geld in dit potje. Als er geld over is, 800 

kan deze post worden verhoogd. 

Marit merkt op dat de inschrijvingen doorlopen. Na de EL CID zijn er weer inschrijvingen 

bijgekomen. Daarom is dit lastig om te begroten.  

Eva verzucht dat dit het leven is, maar ook de lol ervan.  

Joris vraagt of er een constitutieborrel zal kunnen zijn en wanneer die gaat plaatsvinden.  805 

Louise zegt dat deze op 30 oktober is. Ze heeft contact gehad met de PKvV over hoe 

constitutieborrels het beste kunnen worden ingericht in verband met COVID-19. Het 

is het eerstvolgende puntje bij de bestuursvergadering. 

Joris vindt het veelbelovend klinken en is benieuwd.  

Sander neemt aan dat het een constitutie-high tea wordt en vraagt of dit ook naar buiten toe 810 

zo wordt genoemd. 

Louise antwoordt bevestigend. Het is tekenend voor onze vereniging. 

Sander geeft toe dat zijn vraag wat zeurderig is. Hij vindt het jammer dat hij steeds vaker 

‘CoBo’ hoort.  

Eline vertelt dat het een privilege was om met Eva aan de begroting te werken. Ze heeft elke 815 

aanpassing gezien na elke verandering in het beleidsplan en in de coronasituatie. Wat 

men nu voor zich heeft is absoluut niet de eerste versie van de begroting. De 

kascontrolecommissie is erg trots en vindt dat Eva het supergoed gedaan heeft. Ze 

kijkt uit naar de samenwerking dit jaar en de quaestuur waar de 

kascontrolecommissie van mag meegenieten. Als stemadvies raadt ze de ALV aan om 820 

de begroting aan te nemen. 

Eva bedankt haar voor de mooie woorden en zegt dat ze er zelf ook zin in heeft.  

Marit neemt de begroting bij hamerslag en per acclamatie aan.  

 

Lisette Neeleman komt binnen om 21:55 uur.  825 

 

#8 Installatie kascontrolecommissie 
Marit zegt dat ze overgaat tot de decharge en de installatie van de kascontrolecommissie. 

Om het huishoudelijk reglement te volgen, zal ze eerst de volledige 

kascontrolecommissie dechargeren en daarna de nieuwe kascontrolecommissie 830 

installeren. Ze vertelt dat ze toestemming van de ALV nodig heeft voor de installatie 

van de kascontrolecommissie. Ze zegt dat wie bezwaar heeft tegen de decharge van 

Bo Salomons en Jurrian Meijerhof en de installatie van Susan van den Dool, zich nu 

dient uit te spreken.  

Esmée vraagt of Eline niet ook moet worden gedechargeerd. 835 

Marit verduidelijkt dat alle leden van de kascontrolecommissie worden gedechargeerd en 

Eline en Susan worden geïnstalleerd. Dit komt netto neer op de decharge van Bo en 

Jurrian en de installatie van Susan.  

Marit dechargeert bij hamerslag en per acclamatie Bo Salomons, Eline Berkhout en Jurrian 

Meijerhof als leden van de kascontrolecommissie. 840 
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Marit installeert met toestemming van de ALV, bij hamerslag en per acclamatie, Eline 

Berkhout en Susan van den Dool als leden van de kascontrolecommissie.  

 

#9. W.v.t.t.k.8 
Marit vertelt dat ‘w.v.t.t.k.’ staat voor ‘wat verder ter tafel komt’. Dit houdt in dat iedereen 845 

die aanwezig is nu de gelegenheid krijgt om overige punten die besproken moeten 

worden tijdens deze ALV naar voren te brengen. Ze vraagt of iemand behoefte heeft 

iets ter tafel te brengen.  

Niemand heeft iets ter tafel te brengen.  

  850 

#10. Rondvraag 
Marit gaat de zaal langs en geeft iedere aanwezige de kans om iets te zeggen.  

Anne Bulkens zegt dat ze het nieuwe bestuur Amaryllis veel plezier en succes wenst in het 

aankomende jaar. 

Anne Wellink wenst het bestuur ook veel succes en raadt aan ervan te genieten, want het is 855 

zo voorbij.  

Carel wenst bestuur Amaryllis veel succes en zegt dat Xenia mag genieten van het pensioen.  

Daphne heeft niets toe te voegen.  

Dominique wenst het bestuur veel succes. Ze zegt dat de bestuursleden het kunnen en dat 

het een supermooi jaar gaat worden. 860 

 

Martijn verlaat de Discordserver om 22:01 uur.  

 

Earryt vindt het een goede eerste ALV. Hij begrijpt dat alle vragen die de bestuursleden naar 

het hoofd worden gegooid best moeizaam zijn om te verwerken. Hij vindt dat ze het 865 

goed hebben gedaan en is trots op hen. Aan de hand van de plannen denkt hij dat het 

een fantastisch jaar wordt ondanks de omstandigheden.  

Eline vond het een fijne ALV en hoopt dat het bestuur weet dat al haar vragen volledig uit 

liefde waren. Ze heeft veel vertrouwen in het bestuur, haar kleinkinderen. Ze heeft er 

veel zin in en denkt dat het helemaal goed gaat komen. Ze wil nog eens benadrukken 870 

dat het, zoals Anne Wellink zei, zo voorbij is. Er zijn echter ook momenten waarop 

het heel lang kan duren, als je iets te hard werkt en iets te veel van jezelf vraagt. Ze 

vraagt het bestuur aardig voor zichzelf te zijn. De bestuursleden zelf zijn belangrijker 

dan de vereniging. Dit kan bij een bestuur nog wel eens verwisseld worden. Ze 

verzoekt de bestuursleden nee te zeggen als het te veel is of als ze iets niet willen, en 875 

voor elkaar en zichzelf te zorgen, want dat is uiteindelijk waar het om draait. Verder 

zegt ze dat je er meteen de mooiste tijd van maakt door samen een bestuur te zijn. Ze 

hoopt dat het bestuur er veel plezier aan beleeft en dat iedereen elkaar snel weer kan 

zien in een ALV met speculaas. Dan gaat ze wel Wessels memes missen, maar dat 

heeft ze ervoor over.  880 

Marit bedankt Eline voor deze woorden en haar vragen. 

Eva vond het leuk. Ze was een beetje zenuwachtig voor de begroting, maar iedereen was erg 

aardig. Ze kijkt zeer uit naar de stickers en hoopt dat er eentje van A4-formaat komt. 

                                                      

 
8 Wat verder ter tafel komt. 
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Joris ontvlamt in een speech gebaseerd op die van Camiel Eurlings bij het CDA-congres9 van 

2010. 885 

Beste verenigingsvrienden, 

Onze vereniging heeft het erg moeilijk. En tegelijkertijd hebben wij de grootste ALV 

uit de Leidse geschiedenis! Onze culturele vereniging die staat en die leeft. En ik sta 

hier dan ook als een trotse Prometheaan uit Enter. Ik ben Prometheaan, ik blijf 

Prometheaan, en ik word nooit van mijn leven van de Tent! 890 

Maar weet u mensen, dat hoeft ook helemaal niet. Ik herinner mij – ik ben nog niet zo 

oud – maar ik herinner mij nog twee jaar geleden. Toen lieten we DAC toe tot de 

PKvV. Hebben we onze vereniging verloren? Zijn we van ons geloof gevallen? 

Allerminst, we zijn groter eruit gekomen.  

En ik vertrouw het ons bestuur toe – verenigingsvrienden, ik vertrouw het ons 895 

bestuur toe om die lijn te bewaren. Bestuur Amaryllis, jullie hebben hier uit je hart 

gesproken, jullie hebben je hier geopenbaard, ten diepste van je ziel met ons gedeeld. 

En zo ken ik jullie al tussen de één en de drie jaar lang, jullie zijn Prometheanen in 

hart en lever. Jullie zullen onze idealen nooit verloochenen! 

En mensen, ik wilde u nog wat zeggen. Als ik de intro zie van bestuur Amaryllis, ik 900 

heb de tranen in mijn ogen, Prometheanen pur sang. Jullie hebben ook gewikt en 

gewogen, jullie staan ook voor deze opdracht. 

En weet u wat zo mooi is? Wij zijn hier met twintig mensen en ik heb met honderden 

van u mogen praten één op één. Ja wij zijn verdeeld over de vraag ja of nee, maar wij 

zijn niet verdeeld over onze idealen! En als wij dadelijk op deze tocht gaan, dan staan 905 

wij schouder aan schouder met Amaryllis. Dan zullen we in de gaten houden hoe we 

het doen, dan zullen we de aanval zoeken.  

En dan brengen we onze vereniging weer terug waar die hoort, op nummer één. 

Onze stad heeft ons nodig, kom op, we gaan ervoor! En ik blijf van de vereniging, 

jullie kunnen ook als Prometheaan altijd op mij rekenen en ik dank jullie voor alle 910 

steun. 

Amaryllis, chapeau!10 

Er klinkt applaus. 

Joris zegt dat hij dit volledig had voorbereid voordat de ALV van gisteren ontaardde in een 

reprise van het CDA-congres van 2010. Dit was louter toeval. Voor degenen die 915 

allicht te jong zijn om dit te herinneren, staat het allemaal op YouTube. Het werd live 

uitgezonden door de NOS en alles ging fout. Verder zegt Joris dat hij het beleidsplan 

en de begroting ontzettend goed vindt. Hij heeft vertrouwen in bestuur Amaryllis. Hij 

weet dat het in deze tijden moeilijker kan zijn, omdat je elkaar minder ziet, maar hij 

raadt het bestuur aan op elkaar te letten en er niet aan onderdoor te gaan. Bestuur 920 

doen is soms moeilijk, maar het moet uiteindelijk ook vooral leuk blijven. Hij vraagt 

het bestuur lief voor elkaar te zijn en vraagt de vereniging lief te zijn voor het bestuur 

Amaryllis.  

Kae zegt dat hen nooit tegen Joris op kan. Hen is verward over de hoeveelheid vragen over 

stickers, maar heeft ervan genoten en waardeert alle interesse en enthousiasme. Hen 925 

                                                      

 
9 Christen Democratisch Appèl. 
10 Deze speech is, met enkele redactionele wijzigingen, woordelijk overgenomen.   
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wordt zelf ook enthousiast van ieders enthousiasme. Hen heeft veel liefde voor 

iedereen en een klein beetje extra voor Eline, want haar wijze woorden deelt ze nog 

net niet dagelijks met Kae persoonlijk. Hen zegt tegen hun mede-Amaryllisjes dat ze 

slechts een dag bestuur zijn maar dat hen nu al heel veel van ze houdt. 

Leonie wenst het bestuur veel succes. Op basis van wat ze tot nu toe heeft gezien heeft ze er 930 

veel vertrouwen in en denkt ze dat het helemaal goed gaat komen. Voor vragen of 

hulp kan het bestuur altijd naar de Raad van Advies stappen. Ze raadt de 

bestuursleden aan vooral niet bang te zijn om hulp te zoeken. Dat hoeft niet per se bij 

de Raad van Advies, maar kan ook bij een vriend.  

Lisette wil het bestuur vooral heel veel succes wensen en laten weten dat ze veel vertrouwen 935 

in het bestuur heeft. Ze vindt het bestuur nu al erg leuk. Ze raadt aan vooral zo door 

te gaan.  

Louise wil ten eerste zeggen dat ze eindelijk een beetje gewend is aan de naam Amaryllis 

door die vandaag zo vaak te horen. Ze denkt dat Marit de ALV onwijs goed heeft 

geleid. Ze bedankt iedereen voor de steun. Het is fijn om het jaar zo te beginnen.  940 

Marit zegt dat ze met haar kenmerkende glimlach achter haar laptop zit. 

Sander wil het bestuur veel succes wensen. Van wat hij tot nu toe heeft gehoord, denkt hij 

dat het fantastisch gaat worden. Hij vindt de naam en de ideeën heel tof, zoals de 

stickers, de groetjescommissie en eigenlijk het hele beleidsplan. Hij heeft er veel zin 

in. 945 

Esmée bedankt het bestuur voor de ALV en voor de mooie plannen. Ze kijkt uit naar de 

komende maand en hoopt aanwezig te zijn bij veel, misschien niet alle, activiteiten. 

Ze lokken haar zeker. Ze heeft het stokje met veel vertrouwen overgedragen. Ze 

wenst het bestuur veel succes en plezier. Ze geeft de tip om er samen een onwijs leuk 

jaar van te maken en elkaar daarbij te steunen. Verder vraagt ze de ALV en de 950 

vereniging met goede adviezen te blijven komen en enthousiast te blijven, omdat dit 

een bestuur heel veel helpt.  

Sterre vond de ALV supersnel gaan nu ze alles mee moest typen, maar vond dat hartstikke 

leuk. Ze heeft veel zin in het komende jaar en is blij met alle positiviteit van iedereen.  

Susan wenst het bestuur heel veel succes komend jaar. Zo te zien heeft het bestuur goed 955 

nagedacht over het beleidsplan en de begroting. De volgende vergadering is ze erbij 

in haar functie als lid van de kascontrolecommissie.  

Wessel feliciteert het bestuur met de allereerste geslaagde ALV. Hij kijkt uit naar het 

aankomende jaar. 

Marit zegt dat het al een bijzondere f.t.-tijd geweest is. Dit was niet alleen doordat het 960 

bestuur de leden niet kon zien, maar ook elkaar niet. Ze vertelt dat het bestuur 

zondag voor het eerst fysiek heeft kunnen vergaderen, op anderhalve meter afstand. 

In dat opzicht is het een heel bijzonder jaar. Dat neemt niet weg dat het alle steun van 

de leden heeft gehad. Alle succeswensen doen het bestuur veel goed en geven het 

vertrouwen dat het een leuk jaar gaat worden. Ze heeft er veel zin in om dit te gaan 965 

doen met haar mede-Amaryllissen – ze wilde bijna ‘Appelflappen’ zeggen.  

 

#11. Sluiting 
Marit bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de gegeven adviezen. Het gaat een 

bijzonder jaar worden, en bestuur Amaryllis maakt dit verenigingsjaar graag een 970 

tikkeltje meer bijzonder.  
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Marit sluit de vergadering om 22:13 uur.  


