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2. Beleidsplan bestuur Amaryllis  
 

Inleiding 

De leidensweg van Prometheus is bij ons allen bekend. Haast vergelijkbaar met de leidensweg 

van een lieflijk herderinnetje. Op zoek naar de liefde doorboorde ze haar hart met een gouden 

pijl, 30 dagen lang, opdat op de laatste dag een vuurrode bloem uit haar bloed ontsproot.  

Amaryllis, van amarysso, ἀμαρύσσω, oftewel ‘fonkelen’. Een bloem die ‘trots’, ‘schoonheid’, 

‘vriendschap’ en ‘genegenheid’ symboliseert. Bestuur Amaryllis treedt aan en zal fonkelen, 

wat er ook moge gebeuren.  

 

 

COVID-19 

Bestuur Amaryllis houdt de berichtgeving rondom de verspreiding van COVID-19 

nauwlettend in de gaten. Per activiteit worden meerdere scenario’s uitgedacht waarvan de 

dan meest geschikte, conform de geldende richtlijnen, wordt uitgevoerd. Het bestuur gaat 

werken met een inschrijfsysteem voor activiteiten op locatie. In het maandprogramma staat 

vermeld via welk e-mailadres leden zich kunnen aanmelden. Aanmeldingen worden 

bevestigd door de ab-actis.  

 In eerste instantie laat het bestuur de snelste aanmelders toe. In voorkomende gevallen 

kan het bestuur besluiten om leden, die herhaaldelijk te laat zijn met inschrijven, voorrang te 

verlenen. Het bestuur kijkt hierbij extra om naar eerstejaars. 

Bestuur Amaryllis streeft ernaar om activiteiten zoveel mogelijk fysiek te houden, met 

inachtneming van de geldende richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM). Om dit mogelijk te maken, zet het bestuur in op activiteiten waarbij in shifts 

of met kleine groepen kan worden gewerkt. 

 Bestuur Amaryllis gaat zich inspannen om ervoor te zorgen dat leden de richtlijnen 

van het RIVM naleven.  

 

 

Programma 
Bestuur Amaryllis blijft op de woensdagavond lezingen organiseren met gevarieerde 

onderwerpen, waaronder bèta-lezingen en lezingen van mensen met verhalen uit de praktijk. 

Deze lezingen zijn afwisselend online en offline. Daarnaast wordt vooral gefocust op 

activiteiten die goedkoop voor de leden en in de buurt zijn. Het bestuur verwacht dat leden 

behoefte hebben aan contact, verbinding en gezelligheid, zeker in deze lastige periode.  
Bestuur Amaryllis ziet op de dinsdag en in het weekend graag een goede balans van 

passieve culturele activiteiten, zoals een museumbezoek, aan de ene kant en actieve culturele 

activiteiten, zoals een speurtocht of Bob Ross-en, aan de andere kant. 
Voorlopig zal bestuur Amaryllis nog geen Eten-bij-een-Prometheaan of preborrels 

faciliteren, maar zodra hier weer mogelijkheden toe zijn gaat bestuur Amaryllis dit zeker 

voortzetten. 
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Digitaal archief en website 
Het digitaal archief van Prometheus vervult de belangrijke functie van inzichtelijkheid voor 

de leden en bevat onder andere ALV-notulen, maandprogramma’s en Pyrossen. Het archief 

blijkt echter al een aantal jaren niet volledig te zijn. Bestuur Amaryllis heeft gemerkt dat niet 

alle documenten gedownload kunnen worden van de website, waaronder beleidsplannen, het 

huishoudelijk reglement en de statuten. Dit wordt zo snel mogelijk verholpen. Gedurende het 

verenigingsjaar zal de ab-actis het digitale archief tijdig bijwerken, opdat de leden te allen tijde 

recente documenten kunnen raadplegen. 
Daarnaast heeft het bestuur geconstateerd dat niet alle ledengegevens die op de oude 

website stonden, zoals studie, e-mailadres en adres, ook op de nieuwe ledenpagina inzichtelijk 

zijn. Het bestuur poogt de volledigheid en vindbaarheid van gegevens van leden die hiervoor 

toestemming hebben gegeven te verbeteren. 
Tijdens de EL CID zijn dit jaar voor het eerst online inschrijvingen mogelijk gemaakt. 

Bestuur Amaryllis wil het inschrijfformulier ook door het jaar heen op de website houden, 

opdat nieuwe leden zich eenvoudig kunnen inschrijven. Zeker in de eerste maanden zullen 

geïnteresseerden namelijk minder makkelijk langs kunnen komen op fysieke activiteiten voor 

een inschrijving op de conventionele manier. 

 

 
Vrienden en Reünisten 
Bestuur Amaryllis wil graag Vrienden en Reünisten betrokken houden bij de vereniging. Zij 

vormen een waardevolle aanvulling op Prometheus. Het bestuur zoekt daarom naar een 

manier om meer contact te onderhouden met Vrienden en Reünisten. Dit kan door meer 

brieven te sturen aan de Vrienden en Reünisten, maar ook door de brieven inhoudelijk te 

wijzigen. Op deze manier tracht het bestuur meer terug te doen voor Vrienden en Reünisten. 
Bestuur Amaryllis veronderstelt dat een online Vrienden- en Reünistendag geen succes 

zal zijn. Daarom wordt, als het mogelijk is, een Vrienden- en Reünistendag op locatie 

georganiseerd in maart.  

 

 
Quaestuur 
Bestuur Amaryllis wil in deze tijden geld uit de reservering van het spaarplan gebruiken, om 

geld vrij te maken voor ruimere locaties. Hierdoor kunnen fysieke activiteiten plaatsvinden 

conform de richtlijnen van het RIVM. Bestuur Amaryllis ziet de COVID-19-crisis als een vorm 

van locatieproblematiek en verwacht dat leden actiever blijven wanneer ruimere, fysieke, 

locaties worden gebruikt. 
         Bestuur Amaryllis gaat onderzoeken of het mogelijk is automatisch e-mails naar 

debiteuren te sturen, zodat dit niet meer handmatig hoeft te gebeuren. Dit kan de werkdruk 

van de quaestor verlichten. 
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Commissies 
Bestuur Amaryllis acht een reis naar het buitenland dit verenigingsjaar te risicovol. Daarom 

heeft bestuur Amaryllis besloten om de buitenlandreiscommissie om te dopen in de 

binnenlandreiscommissie. Deze commissie organiseert begin mei een reis van ongeveer zeven 

dagen in Nederland. Het is belangrijk dat de reisbestemming met het OV of per fiets te 

bereiken is. Op deze manier kan in ieder geval een aantal risico’s vermeden worden. Voor 

deze commissie zal een draaiboek opgesteld worden. Daarnaast is bestuur Amaryllis van 

mening dat weekendje I niet kan doorgaan. Daarentegen wordt weekendje II wel regulier 

opgestart.  
Dit verenigingsjaar organiseert de feestcommissie alleen een eindfeest vanwege 

COVID-19. Verder zal het gala in april gaan plaatsvinden. 
Cultuurlijk is onlangs gestopt, maar dit betekent niet dat dit het einde is van het 

platform op de website. Deze plek is een mogelijkheid om artikelen uit de Pyros ook online te 

plaatsen en artikelen beschikbaar te maken voor externen. 
Bestuur Amaryllis is van mening dat de themamaanden ook online kunnen 

plaatsvinden en streeft daarom naar zowel een themamaand in februari als in mei. Daarnaast 

is bestuur Amaryllis van plan om een nieuwe commissie te vormen, de groetjescommissie, die 

met Kerstmis en met Valentijnsdag verbindende acties, zoals een kaart-, roos- of cupcakeactie, 

organiseert. Daarnaast kan de groetjescommissie ervoor kiezen om ook met andere 

feestdagen, zoals Pasen, een activiteit te organiseren. Het bestuur is van mening dat dergelijke 

acties goed passen binnen de huidige omstandigheden en binnen de sfeer van Prometheus. 

Ook voor deze nieuwe commissie zal een draaiboek beschikbaar komen, evenals een subsidie.  

Bestuur Amaryllis is zich ervan bewust dat het een uitdaging is om alle commissies te 

vullen. Bestuur Amaryllis wil leden enthousiasmeren door naast de commissieavond te 

organiseren, een extra mail te sturen waarin de commissies gepresenteerd worden. Mochten 

niet genoeg leden zich aanmelden voor commissies, dan zal het bestuur genoodzaakt zijn 

enkele commissies dit jaar niet op te starten.  

 

 
Ledenbinding en welcommissie 
Bestuur Amaryllis denkt dat activiteiten van de welcommissie die aansluiten bij het 

bestuursprogramma een goede manier zijn om leden te binden. Daarnaast is er afgelopen jaar 

gewerkt met een groepsapp voor alle eerstejaars. Het bestuur ziet graag dat deze groepsapp 

ook dit jaar ingezet wordt om activiteiten van de welcommissie onder de aandacht te brengen. 

Het is hierdoor voor nieuwe leden makkelijk om op een laagdrempelige manier vragen te 

stellen. 
Het mentorsysteem is in de afgelopen jaren niet heel effectief gebleken. Daarom heeft 

de welcommissie besloten om een ander mentorsysteem in te voeren. Een aantal ouderejaars 

zal in de grote eerstejaarsgroepsapp zitten en in kleine groepjes informele activiteiten 

organiseren. Ouderejaars worden hierdoor niet specifiek aan een groepje eerstejaars 

verbonden. De welcommissie houdt het verloop van deze activiteiten in de gaten, waarbij 

extra op de COVID-19 maatregelen van het RIVM gelet wordt.  
In de tweede helft van het jaar is bestuur Amaryllis van plan om zelf preborrels te 

organiseren. Deze worden alleen georganiseerd als dit mogelijk is op locatie. 
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De Cultuurfabriek 
Bestuur Amaryllis streeft dit jaar naar een fysieke variant van de Cultuurfabriek. De 

Cultuurfabriekcommissie zal aangemoedigd worden om plannen te maken voor twee 

verschillende scenario’s, zodat mogelijk de Cultuurfabriek weer in digitale vorm kan 

plaatsvinden.  

 

 
Efeze 
Toneelgroep Efeze zal vanaf aankomend jaar meer contact hebben met het bestuur. Het is de 

bedoeling dat de commissie om de week vergadert. De notulen zullen met bestuur Amaryllis 

gedeeld worden. De communicatie tussen toneelgroep Efeze en bestuur Amaryllis zal 

hierdoor officieel verlopen. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de twee regisseurs, 

de producer en de leider van de nieuwe improvisatiegroep. Op deze manier wordt Efeze 

verder geprofessionaliseerd en is de groep meer verbonden met de vereniging. Ook zal er door 

de producer een begroting gemaakt worden.  
Daarnaast gaat Efeze bestaan uit twee onderdelen, een groep die een toneelstuk 

voorbereidt en een improvisatiegroep. De improvisatiegroep zal de tweede helft van het jaar, 

wanneer er geen open repetities meer zijn, improvisatieavonden organiseren. Zo is er het hele 

jaar lang ruimte voor improvisatie, en kunnen ook de leden die niet in een stuk willen 

meedoen met toneel bezig zijn. De leider van de improvisatielessen zal meevergaderen met 

Efeze, zodat deze groep goed geïntegreerd wordt in de commissie.  

 

 
Gilden 
Dit jaar zullen de gilden opnieuw onder de verantwoordelijkheid van de assessor intern 

vallen. Bestuur Amaryllis ziet graag dat gilden ook online activiteiten organiseren. Dit wil het 

bestuur stimuleren door de gildepraesides eraan te herinneren dat ze activiteiten online 

kunnen organiseren en door actief met hen mee te denken.  
Als er alleen sprake is van online activiteiten, gaat bestuur Amaryllis coulanter zijn met 

de beoordeling van de activiteit van de gilden. Na negen maanden inactiviteit worden de 

gilden wel slapend gemaakt, maar het bestuur heft de gilden in deze omstandigheden minder 

snel op. Het bestuur is zich ervan bewust dat niet alle gilden zich lenen voor online activiteiten. 

  

 
Locaties 
Bestuur Amaryllis gaat dit jaar flexibeler om met locaties. Waar mogelijk gaan de Café de 

Keyzer en Café de Vergulde Kruik gebruikt worden. Deze locaties zijn bekend bij de leden en 

genieten de voorkeur. Echter zullen deze relatief kleine ruimtes niet altijd gebruikt kunnen 

worden in verband met COVID-19, dus gaat bestuur Amaryllis op zoek naar grotere en 

eventueel betaalde locaties, zoals het Café De Leidse Lente of Einstein. 
Bestuur Amaryllis gaat dit jaar (2020-2021) de locatiecommissie nieuw leven inblazen. 

Op korte termijn zal deze commissie ondersteuning bieden in het vinden van locaties waar 

activiteiten gehouden kunnen worden conform de COVID-19 maatregelen. Op lange termijn 

zal deze commissie zoeken naar locaties die het Lipsius en Plexus gaan vervangen, aangezien 

deze locaties op onduidelijke termijn tegen de vlakte gaan. 
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Naast de fysieke locaties blijft bestuur Amaryllis het Discord-platform gebruiken voor 

online activiteiten. 

 

 
Samenwerkingen 
Afgelopen jaar heeft het bestuur gemerkt dat ook online samenwerkingen goed verliepen, 

bijvoorbeeld de muziekpubquiz met Collegium Musicum2. Het organiseren van 

samenwerkingen, zoals een lezing of een activiteit die past bij de vereniging in kwestie, wordt 

dan ook niet tegengehouden door de situatie rondom COVID-19. Daarnaast gaat bestuur 

Amaryllis ook andere verenigingen benaderen om zo nieuwe mensen te leren kennen en de 

naamsbekendheid van Prometheus verder te verspreiden. 
Bestuur Amaryllis blijft contact houden met de zusterverenigingen Particolarte3 te 

Amsterdam en ViaKunst te Utrecht. Het bestuur kijkt samen met de zusjes naar online 

activiteiten. 

 

 

Communicatie en promotie 

Bestuur Amaryllis gaat het social mediabeleid van afgelopen jaar voortzetten. Er wordt 

gestreefd naar meer gebruik van verschillende social mediakanalen. Het bestuur zal vooral 

actiever worden op Instagram, omdat dit platform populairder lijkt te zijn dan Facebook. Er 

zullen met meer regelmaat posts geplaatst worden, waarbij gestreefd wordt om deze zoveel 

mogelijk interactief te maken. 
Sinds deze zomer bestaat er ook een website van de Plaatselijke Kamer van 

Verenigingen (studentenstadleiden.nl) waarop alle Leidse verenigingen te vinden zijn. Op de 

pagina van Prometheus zal bestuur Amaryllis regelmatig nieuws of open activiteiten plaatsen. 

Hiermee hoopt het bestuur de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en nieuwe 

leden te werven. 
Ook wordt er een Prometheus Podcast opgezet, waarin een kijkje gegeven wordt in het 

functioneren van de vereniging. Hiermee hoopt het bestuur leden te kunnen enthousiasmeren 

voor het bijwonen van gildeactiviteiten of zich anderszins voor de vereniging in te zetten. Dit 

wordt gedaan door interviews met gildepraesides, commissieleden en andere Prometheanen.  
Zoals elk jaar zal er nieuwe merchandise komen. Het bestuur gaat zowel reguliere 

merchandise als pride merchandise uitgeven. Bestuur Amaryllis is van mening dat dit goed 

aansluit bij waar Prometheus voor staat.  

 

 
Lustrum 
Volgend bestuursjaar (2021-2022) bestaat A.S.V. Prometheus dertig jaar. Om dit lustrum 

toepasselijk te vieren start bestuur Amaryllis eind 2020 een lustrumcommissie op. Deze 

commissie bedenkt dit jaar (2020-2021) plannen en voert die volgend jaar (2021-2022) uit. Dit 

kan gaan om extra activiteiten of een grootse aanpak van reguliere activiteiten. Het bestuur 

geeft de commissie de tips en ervaringen van de vorige lustrumcommissie mee. De 

inschrijving voor deze commissie is gelijktijdig met de inschrijving van overige commissies, 

maar tussentijdse aanmeldingen zijn ook mogelijk.  

                                                           
2 Leids Studenten Koor en Orkest “Collegium Musicum” 
3 Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging Particolarte 
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Slot 
Waarde Prometheaan, 
 

Welkom bij een nieuw Prometheusjaar 
al moeten we drukte mijden 
‘in deze bijzondere tijden’ 
houden we contact met elkaar 
 

Corona is voor ons geen bezwaar 
deze geweldige vereniging te Leiden  
en jullie met verrassingen te verblijden 
Bestuur Amaryllis taat voor je klaar 
 

Laten we met sprankelende mensen converseren 
niet in eenzaamheid verzanden 
liters thee en kilo’s boeken consumeren 

op onverwachte plekken belanden 
interessante kennis absorberen 
het vuur van Prometheus blijft branden 

 

XXX, Bestuur Amaryllis



Nr. 3   Begroting 2 september 2020 

9 
 

3 Begroting bestuur Amaryllis 
Bedragen zijn in euro's.  

      

  

 

 

 

 

Resultaat     

Halcyon              

2018-2019 

Resultaat 

Xenia              

2019-2020 

Begroting     

Amaryllis 

2020-2021 

  Inkomsten      

1 Contributies 11155,00 11080,00 10040,00 

2 Vrienden 414,00 154,00 154,00 

3 Reünisten 991,00 1031,00 1031,00 

4 Subsidies/sponsoring 110,00 95,00 95,00 

5 Rente 4,55 0,00 0,00 

6 Inkomsten Merchandise 64,73 12,50 10,00 

7 Overige inkomsten 223,65 641,26 75,00 

8 Subtotaal inkomsten 12962,93 13013,76 11405,00 

9 Reservering voorgaande jaar 0,00 1279,51 2000,00 

10 Totaal inkomsten 12962,93 14293,27 13405,00 

          

  Uitgaven       

  Ab-Actiaat       

11 Print- en kopieerkosten 199,90 95,00 150,00 

12 Postzegels 208,60 148,20 350,00 

13 Enveloppen 41,45 8,00 40,00 

14 Promotiemateriaal 623,28 497,30 250,00 

15 Overige uitgaven 33,21 117,58 75,00 

16 Subtotaal 1106,44 866,08 865,00 

          

  Vereniging       

17 Representatiekosten extern 211,92 136,55 150,00 

18 Presentjes intern 327,24 306,00 350,00 

19 Sprekerspresentjes 244,84 126,71 400,00 

20 Sprekers 163,35 43,85 150,00 

21 Doordeweekse activiteiten 338,02 786,45 450,00 

22 Weekendactiviteiten 251,87 119,00 300,00 

23 Terugkerende activiteiten 518,35 447,43 550,00 

24 Subsidie Almanak 642,01 750,00 750,00 

25 Subsidie Dagjes 300,00 198,00 300,00 

26 Subsidie Dies 83,97 142,96 40,00 

27 Subsidie Feest 259,24 -54,51 175,00 

28 Subsidie EL CID 747,62 602,67 900,00 

29 Subsidie Februari 150,00 208,95 250,00 

30 Subsidie Fotoboek 300,00 300,00 300,00 
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31 Subsidie Gala 243,10 20,51 650,00 

32 Subsidie Kamp 800,00 550,00 800,00 

33 Subsidie Mei 110,66 0,00 250,00 

34 Subsidie Pyros 541,66 706,36 800,00 

35 Subsidie Integratiecommissie 150,00 -51,48 75,00 

36 Subsidie Groetjescommissie     50,00 

37 Subsidie Blog  72,48 90,60 0,00 

38 Internetkosten 103,70 314,41 320,00 

39 Merchandise 0,00 194,14 0,00 

40 Cultuurfabriek 330,91 359,98 450,00 

41 Subtotaal 6890,94 6298,58 8460,00 

 

  Overig       

42 PKvV 185,00 200,00 125,00 

43 Constitutie 107,96 377,56 300,00 

44 Quaestuur 445,47 388,81 550,00 

45 Onvoorzien 391,98 62,96 680,00 

46 Reservering website 300,00 0,00 0,00 

47 Reservering zesde lustrum 400,00 400,00 300,00 

48 Reservering spaarplan 1500,00 1500,00 1500,00 

49 Afschrijving  55,63 74,63 200,00 

50 Bestuurspakken   300,00 300,00 

51 Reservering bestuurspakken   300,00 0,00 

52 Gildes   0,00 75,00 

53 Reservering Statuten 300,00 350,00 0,00 

54 Subtotaal 3686,04 3953,96 4030,00 

          

  Subtotaal uitgaven 11683,42 11118,62 13355,00 

  Reservering volgend jaar 0,00 2000,00 0,00 

  Totaal uitgaven  11683,42 13118,62 13355,00 

          

  Verschil subtotaal 1279,51 1895,14 -1950,00 

  Verschil totaal 1279,51 1174,65 50,00 

 


