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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op donderdag 10 december 2020 
Gehouden op de Discordserver der A.S.V. Prometheus. Opgesteld door Sterre Mulder. 

 
#a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Bulkens 

Anne Wellink  

Bart Wentholt (tot 20:54 uur) 

Bo Salomons 

Chris van Maarseveen 10 

Daphne Bras 

Earryt Sijm (tot 21:20 uur) 

Eddie Skinner (van 20:17 tot 20:54 uur)  

Eline Berkhout 

Esmée van ’t Hof  15 

Eva van der Meer 

Freek Henneken 

Joris van de Riet 

Kae Vogelzang 

Kees van Beest 20 

Kira Beijers  

Leonie Dams 

Lianne de Rijk 

Loes de Bruin (vanaf 20:30 uur) 

Louise Lagarde 25 

Marina van Gog (van 20:01 tot 21:21 uur) 

Marit Tijhuis 

Martijn de Jong 

Martijn van Maaswaal (vanaf 20:14 uur) 

Max Bouwman (tot 20:54 uur) 30 

Miranda Lake 

Nick Vink  

Nina Littel 

Noëlle Boer (vanaf 19:44 tot 20:54 uur; vanaf 21:32 tot 21:39 uur) 

Patrick Daamen  35 

Pauline Witteveen 

Sander Huls 

Sterre Mulder 

Susan van den Dool  

Tonda van Manen (tot 20:54 uur) 40 

Wessel de Kok  

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. 45 
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#1. Opening 
 Marit Tijhuis heet iedereen welkom bij deze ALV op donderdag 10 december 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 50 

zichzelf unmuten, zodat Marit diegene de gelegenheid kan geven om te spreken. Als 

iemand niet goed te verstaan is 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 verklaren. Mocht er 

blijken dat er grote problemen zijn, dan kan eventueel een pauze worden ingelast of 55 

kan later op dat punt worden teruggekomen. Hopelijk is dit niet nodig en kan de 

ALV zonder grote onderbrekingen voltooid worden. Wie zelf tegen technische 

problemen aanloopt, kan Louise Lagarde benaderen.  

Kae Vogelzang wijst op het bericht in het tekstkanaal van Max Bouwman dat hij niets hoort. 

Marit denkt dat het aan zijn geluidsinstellingen ligt. Ze merkt op dat er al mensen te hulp 60 

schieten in het tekstkanaal. Ze vraagt of Max het kan horen.  

Na enige tijd geeft Max aan van wel.   

Marit herhaalt haar opening, opdat ook Max alles meekrijgt. Daarna zegt ze dat het bestuur 

deze ALV graag wil opnemen. Als Sterre Mulder internetproblemen heeft, kan deze 

opname beluisterd worden waardoor de notulen zo volledig mogelijk worden. 65 

Vanzelfsprekend zal de opname worden verwijderd wanneer de notulen af zijn. 

Marit vraagt of hier vragen over zijn en of mensen hier bezwaar tegen hebben. 

Niemand heeft vragen of bezwaren.  

Marit opent de vergadering om 19:41 uur. 

 70 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Marit leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de agenda.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen.  

Marit stelt de agenda vast. Ze zegt dat een korte pauze zal worden ingelast na agendapunt 7, 

stemming inzake opzegging lidmaatschap Max Bouwman.  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 ze machtigingen heeft ontvangen van Eveline van der Veen voor Esmée van ’t 80 

Hof, van Fons Hooft voor Patrick Daamen, van Lisette Neeleman voor Eline Berkhout 

en van Willemijn Roozenbeek voor Sterre. Sterre deelt de vergadering mee dat nu het 

moment is om nog niet genoemde machtigingen te overhandigen.  

Joris van de Riet merkt op dat een van de aanwezige gebruikers ‘Fons en Kira’ heet en zich 

bovendien gemutet heeft. Daarom betwijfelt Joris in hoeverre de machtiging geldig is.  85 

Kira Beijers beantwoordt dat Fons er niet helemaal bij kan zijn. De naam is nog afkomstig 

van een welcommissieactiviteit en klopt niet.  

Patrick zegt dat hij bij Kira is en een machtiging van Fons heeft. 

                                                      

 
1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.    
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Noëlle Boer komt binnen om 19:44 uur.  90 

 

Sterre bedankt voor de verheldering. Ze zegt dat ze een poststuk heeft binnengekregen van 

Max, dat hij gisteravond rond 22:00 naar het bestuur heeft gemaild, gericht aan alle 

leden.2   

Marit deelt het bestand in het tekstkanaal opdat men kan meelezen.  95 

Sterre leest de verklaring voor.  

Marit zegt dat die later behandeld zal worden. 

 

#4. Notulen vorige vergaderingen 
 Marit zegt dat de notulen van de wissel-ALV en de beleids-ALV per mail zijn opgestuurd. 100 

Ze zegt dat er nu gelegenheid is om vragen te stellen over de notulen.  

Joris zegt dat hij de vorige dag een aantal correcties heeft gestuurd en vraagt of er tijd is 

geweest om die te verwerken.  

Sander Huls zegt dat dit ook voor hem geldt.   

Sterre antwoordt dat ze de correcties van Sander heeft verwerkt, maar nog net niet klaar is 105 

met die van Joris.  

Joris vraagt zich af of het handig is om de notulen nu aan te nemen of om dit uit te stellen tot 

de ALV van januari, aangezien de leden de gecorrigeerde notulen nog niet hebben 

gezien.  

Marit denkt dat het kan worden uitgesteld tot januari.  110 

Esmée denkt dat dit inderdaad netter is.  

Kees van Beest vraagt of het alleen gaat om spelfouten.  

Sterre meent van wel.  

Joris beaamt dit.  

Kees zegt dat de notulen in dat geval juridisch gezien aangenomen kunnen worden. 115 

Marit neemt de notulen van de afgelopen twee vergaderingen onder voorbehoud van de 

voorgestelde wijzigingen bij hamerslag en per acclamatie aan.  

Joris klapt. 

Marit bedankt hem voor het klappen.  

 120 

#5. Mededelingen 
Marit zegt dat het bestuur geen mededelingen heeft. Ze vraagt of er vanuit de zaal nog 

mededelingen zijn.  

Er zijn geen mededelingen. 

 125 

#6. Opzegging lidmaatschap Max Bouwman 
Marit vertelt dat onder dit agendapunt de situatie rondom het incident in de 

WhatsAppgroep van Café Politique besproken zal worden. Als het goed is, heeft 

iedereen de ALV-stukken per mail ontvangen en de gelegenheid gehad om de 

stukken te lezen. Marit geeft allereerst Max de gelegenheid om zijn verhaal te 130 

vertellen, waarna het bestuur zijn eigen kant van het verhaal uiteen zal zetten. 

                                                      

 
2 Deze brief is, met enige redactionele wijzigingen, aan deze notulen gehecht als bijlage 1.   
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Tussentijds zal er ruimte zijn voor reacties van de ledenvergadering. Marit vervolgt 

dat Max het recht heeft om gehoord te worden op deze ALV, omdat het de opzegging 

van zijn lidmaatschap betreft. Daarom geeft ze hem het woord.  

Max zegt dat hij alles steunt wat in de brief staat.   135 

Tonda van Manen zegt dat Max heeft aangegeven dat hij de Nederlandse taal moeilijk vindt. 

Ze stelt daarom voor om hier rekening mee te houden bij het stellen van vragen.   

Esmée vraagt Max of hij erachter is gekomen waar hij de vakantiefoto vandaan heeft 

gehaald. 

Max bedankt Tonda voor de opmerking. Hij heeft al in het telefoongesprek met Sterre 140 

gezegd dat hij in veel appgroepen zit. Daar krijgt hij van alles binnen, waardoor hij 

niet zeker weet waar de foto precies vandaan komt. Misschien komt die van Facebook 

of van een andere appgroep. Hij vond het een leuk plaatje, waarvan hij dacht dat het 

er gewoon bij kon. Hij wist niet dat het zo zwaar zou worden opgevat. 

Esmée vraagt of hij in WhatsAppgroepen met andere Prometheanen zit.  145 

Max zegt dat het andere groepen zijn. Voor zover hij weet zitten er geen andere 

Prometheanen in. 

Esmée vindt het frappant dat deze vakantiefoto van Prometheanen in die appgroepen 

opduikt.  

Max zegt dat er van alles wordt gelekt op internet. Dat is bij deze foto dus helaas ook 150 

gebeurd. Aan de mensen op de foto biedt hij zijn verontschuldigingen aan. Het was 

niet zijn bedoeling om hen te kwetsen. 

Bo Salomons vertelt dat hij het stemmingsvoorstel om Max te royeren van harte steunt. Hij 

denkt dat de ledenvergadering in het hele proces aan het lijntje wordt gehouden. Het 

kan niet toevallig zijn dat er een reeks foto’s wordt gestuurd die begint met vier 155 

normale foto’s, gevolgd door vijftien foto’s gore met een foto van Bo ertussen. Hij is 

ongelofelijk boos dat ook het bestuur zo is behandeld. Elke seconde die er langer aan 

wordt besteed is verspilde moeite. Hij voegt toe dat hij erdoor geraakt is en stelt voor 

zo snel mogelijk door te gaan naar de stemming.  

Max zegt dat er naast de bloederige foto’s ook andere rare foto’s bij zaten. Het was niet de 160 

bedoeling om Prometheanen om de tuin te leiden, maar om de mensen van een 

andere groep te verrassen. 

Sander kondigt aan dat hij een paar vragen achter elkaar wil stellen. Ten eerste was Max niet 

heel actief bij Prometheus. Toch kwam hij uit het niets in de appgroep van Café 

Politique. Sander vraagt waar die plotselinge interesse vandaan kwam. 165 

Max vertelt dat er in dit tijdperk veel politieke veranderingen zijn, die hij wel interessant 

vindt. Prometheus is een cultuurvereniging waar wordt gepraat over wat er in 

Nederland gebeurt. Max meent dat hij de appgroep op de website had gevonden. Dit 

leek hem een goede groep om daarover te praten. Daarom heeft hij Joris, de 

gildepraeses, geappt. Die heeft hem toegevoegd. 170 

Sander vraagt hoe Max wist dat er een WhatsAppgroep was. Die staat namelijk niet 

aangegeven op de website. 

Max denkt dat hij het misschien van iemand heeft gehoord. Het is al een tijdje geleden. 

Sander vraagt of Max al Prometheanen kende voordat hij actief werd bij Café Politique. 

Max antwoordt dat hij misschien weleens iemand gezien of gesproken heeft, maar dat hij 175 

geen enkele Prometheaan echt goed kent.  

Sander vraagt of hij wel van de WhatsAppgroep afwist. 
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Max meent zich te herinneren dat hij erover heeft gehoord op de open dag.  

Sander vertelt dat hij het bestuurslid is dat Max heeft ingeschreven. Daarna zijn ze samen op 

Prometheuskamp geweest. In zijn eerste jaar was Max nog bij een paar activiteiten 180 

aanwezig; pas daarna werd hij inactief. Verder was hij vorig jaar samen met Sander 

bij een draaidag voor een film van Riccardo over studentikoos leven. Sander vraagt 

waarom Max dit nepaccent opzet dat hij niet eerder had. 

Max zegt dat hij altijd zo heeft gesproken en dat hij Sander niet kent. Het is al een tijd 

geleden.   185 

Sander zegt dat ze in hetzelfde shot in de film van Riccardo staan, ze elkaar hebben 

gesproken, en ze een week lang samen op kamp zijn geweest. Dit accent komt uit het 

niets. Sander sluit zich volledig aan bij Bo’s veronderstelling dat de ledenvergadering 

aan het lijntje wordt gehouden.  

Max zegt dat hij niet zo’n goed geheugen heeft. Misschien herinnert Sander zich alles goed, 190 

maar bij hemzelf gaat alles het ene oor in, het andere oor uit.  

Sander zegt dat hij dat merkt.  

Lianne de Rijk vertelt dat ze ook bij het kamp van 2017 is geweest. Ze kan zich herinneren 

dat ze Max daar heeft gesproken. Door het verschil in stem twijfelde ze al heel erg of 

dit echt dezelfde Max was. Ze vraagt of Max daadwerkelijk bij het kamp aanwezig is 195 

geweest, of dat ze een totaal andere Max in haar hoofd heeft. 

Max gelooft dat hij er wel was. Het zou kunnen dat hij met Lianne heeft gepraat, maar hij 

heeft altijd zo gesproken.  

Bo zegt dat elke seconde dat hier langer aan wordt besteed, alles belachelijk maakt. Hij 

vraagt om door te gaan naar de stemming.  200 

Kees vraagt of Max behoefte heeft om lid te blijven, of dat dit gedoe alleen is om niet 

geroyeerd te worden en zijn eer te behouden.  

Max antwoordt dat hij niet vanwege een foutje geroyeerd wil worden. Hij snapt dat hij iets 

fout heeft gedaan en dat spijt hem. Hij wil gewoon lid blijven en doet nu zijn best om 

zich te verdedigen.  205 

Esmée is benieuwd of Max bereid is om zijn camera aan te zetten.  

Max snapt dat men hem wil zien. Hij zit helaas op een oude laptop waarvan de camera kapot 

is.  

 

Martijn van Maaswaal komt binnen om 20:14 uur.   210 

 

Patrick stelt vast dat het probleem is dat de ledenvergadering Max’ gezicht niet kan zien, 

doordat hij zijn webcam niet kan gebruiken. Daarom vraagt hij of het mogelijk is dat 

Max zo snel mogelijk een foto stuurt, zodat er zekerheid is dat hij echt Max is. Er is 

namelijk geïmpliceerd dat deze Max iemand anders is dan Max Bouwman, die een 215 

ander accent heeft en door Sander in 2017 is ingeschreven.  

Esmée voegt toe dat Max een foto van zichzelf kan maken met briefje in zijn hand met ‘ALV’ 

erop geschreven.  

Max vindt dat de ledenvergadering al genoeg van zijn privacy heeft leren kennen.  

Patrick zegt dat hij op geen enkele manier de privacy van Max wil schenden of hem wil 220 

beledigen. Dit is echter een moeilijk proces omdat er door mensen, die Patrick 

daarover zeker gelooft, wordt aangegeven dat Max’ accent niet klopt. Als deze 

persoon niet Max Bouwman is, wordt straks een niet-bestaand lid geroyeerd. Daarom 
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wil Patrick Max de mogelijkheid geven om te laten zien dat hij het echt is. Max hoeft 

het niet te doen als hij het niet wil.  225 

Max zegt dat hij gewoon Max Bouwman is.  

Esmée vertelt dat het bestuur wel contact heeft gehad via het telefoonnummer en het e-

mailadres waarmee Max zich heeft ingeschreven. Daarom betwijfelt ze niet dat Max 

hier op een of andere manier mee te maken heeft. Het is alleen de vraag of er nu met 

Max Bouwman wordt gepraat.  230 

Patrick vindt dit verhelderend.  

Max zegt dat de ledenvergadering met hem praat. Hij is aanwezig en bestaat dus gewoon. 

 

Eddie Skinner komt binnen om 20:17 uur.  

 235 

Kees vraagt of de impliciete beschuldiging expliciet gemaakt kan worden. Denkt men dat 

Max een nepaccent opzet, of dat het iemand anders is? 

Marit vraagt naar Sanders mening.  

Sander denkt dat de ledenvergadering waarschijnlijk op één van de twee manieren aan het 

lijntje wordt gehouden, maar hij weet niet zeker welke.  240 

Max zegt dat hij normaal praat. Hij vindt dat het een rare kant opgaat.  

Susan van den Dool sluit zich aan bij Bo. Ze denkt dat de ledenvergadering genoeg 

informatie heeft om een goede mening te kunnen vormen. Ze stelt voor om door te 

gaan naar het stemmingsvoorstel. 

Wessel de Kok en Sander zijn het met Susan eens.  245 

Eline zegt dat er duidelijk een spelletje wordt gespeeld. Ze wordt er erg onpasselijk van en 

stelt voor om het af te sluiten, want het is wel duidelijk waar het heen gaat. 

Patrick sluit zich aan bij Eline. 

Max zegt dat Allah zal oordelen over de waarheid. De ledenvergadering mag gaan stemmen, 

maar de waarheid komt altijd naar boven. 250 

Eline vraagt Max een foto van zichzelf te sturen, als hij de waarheid zo belangrijk vindt. 

Max vraagt wat een foto oplost. Daarop kan net zo goed iemand anders staan. Hij vindt het 

niet nodig. 

Lianne zegt dat de ledenvergadering heel graag wil weten of ze met dezelfde persoon te 

maken heeft die sommigen zich herinneren van het kamp in 2017. 255 

Earryt Sijm denkt dat de ledenvergadering aan het lijntje wordt gehouden met een trolactie. 

Verder vindt hij het frappant dat de stem nogal lijkt op die van Riccardo. Dat zegt 

niets, maar hij wil het toch inbrengen.  

Max vraagt wie Riccardo is. 

Sander verzucht dat het niet meer geloofwaardig is. Max en Sander hebben samen in de film 260 

van Riccardo gespeeld.  

Wessel merkt op dat de emoties hoog oplopen bij diverse Prometheanen. Dat snapt hij 

helemaal, maar hij denkt dat dit het niet waard is, want het levert niets op. 

Esmée sluit zich daarbij aan.  

Marit merkt op dat dit door veel mensen gedeeld wordt. Ze acht het niet nodig dat het 265 

bestuur zijn verklaring uiteenzet, want deze kon al eerder gelezen worden in de 

vergaderstukken. Er kunnen natuurlijk wel vragen worden gesteld aan het bestuur.  

Susan vraagt of het bestuur kan toelichten waarom het royering voorstelt en niet een andere 

maatregel.  
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Marit verduidelijkt dat het bestuur een opzegging voorstelt en geen royering. Het bestuur 270 

heeft schorsing overwogen, maar gedurende het hele proces bleek dat er een 

onwerkbare situatie is ontstaan. Het bestuur heeft op veel manieren contact gezocht 

en dat ging nogal moeizaam. Daarom leidt deze situatie voor het bestuur het meest 

naar een opzegging.  

Max vraagt waarom het bestuur hem nooit een WhatsAppbericht heeft gestuurd. Hij vond 275 

het niet fijn om onverwacht gebeld te worden door onbekende nummers. Hij voegt 

toe dat hij wordt verdacht van van alles en nog wat en er klaar mee is.  

Marit zegt dat het bestuur alle leden van de appgroep van Café Politique heeft gebeld om te 

horen hoe het ging. Het bestuur heeft Max niet van tevoren gemaild of geappt, omdat 

het dat met niemand heeft gedaan en van Max zelf via de telefoon wilde horen hoe 280 

dit zo was gekomen. 

Max zegt dat hij meerdere keren voorstellen heeft gedaan.  

Marit denkt er niet meer van te kunnen maken. Er zijn vele momenten voorgesteld om een 

afspraak te maken en het bestuur heeft zich vaak toegeeflijk naar hem opgesteld.  

Max zegt dat het bestuur in het echt wilde afspreken, maar dat dit door de coronasituatie 285 

hartstikke gevaarlijk is. Hij vindt dat het bestuur gewoon verkeerd bezig is geweest. 

Wessel wil zijn steun betuigen aan het bestuur. Wat betreft de coronamaatregelen is hij zelf 

erg streng, maar hij heeft het bestuur nog niet op fouten kunnen betrappen. Dat moet 

zeker in de notulen komen te staan. 

Marit vindt het fijn dat te horen. 290 

Esmée sluit zich bij Wessel aan. Ook in dit proces heeft ze gezien dat het bestuur zich heeft 

ingezet om zich te houden aan de maatregelen en deze zaak goed te onderzoeken. 

Daarom steunt ook zij het bestuur.  

Bo wil de steunbetuigingen voor straks bewaren. Bij elk punt dat wordt genoemd, probeert 

Max de leden weer in een discussie in te trekken. Hij stelt voor Max een zwijgplicht 295 

op te leggen opdat er kan worden overgegaan tot de stemming.   

Earryt sluit zich daarbij aan. 

Max vraagt of men hem wil laten zwijgen.  

Marit denkt dat de meeste vragen en argumenten zijn besproken. De ledenvergadering heeft 

zo voldoende gelegenheid gehad een mening te vormen.  300 

 

#7. Stemming inzake opzegging lidmaatschap Max Bouwman 
Marit vertelt dat het bestuur van mening is dat er van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap van Max Bouwman te laten voortduren, zoals bij het vorige 

agendapunt is besproken. Daarom adviseert het bestuur de ledenvergadering het 305 

lidmaatschap van Max op te zeggen. Opzegging houdt in dat hij niet langer lid is van 

A.S.V Prometheus. Marit leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Op basis van artikel 8, lid 

3 van de Statuten, en wel “wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren” besluit de ledenvergadering het 

lidmaatschap van Max Bouwman op te zeggen.’ Marit acht het vanwege de aard van 310 

het stemmingsvoorstel noodzakelijk om er middels een anonieme stemming over te 

stemmen. Ze vraagt of er vanuit de zaal vragen of opmerkingen zijn.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

Marit legt de stemprocedure uit. In het tekstkanaal ‘#ALV’ zal een link worden geplaatst 

naar de online stemmodule. Daarin staan het stemmingsvoorstel en de 315 
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antwoordmogelijkheden. Vervolgens zal een lid van de stemcommissie een unieke 

code doorgeven via een privébericht in Discord. Leden die gemachtigd zijn, zullen 

meerdere codes ontvangen. De stemcommissie kan het verloop van de stemming 

bijhouden met een gedeeld scherm in het eigen spraakkanaal. Wanneer alle stemmen 

zijn uitgebracht, zal de uitslag bekend worden gemaakt. Marit vraagt of er vragen of 320 

opmerkingen zijn.  

Joris merkt op dat het ‘stemopnemers’ zijn en geen ‘stemcommissie’.  

Nick Vink vraagt of hij en Lianne twee linkjes kunnen krijgen, omdat ze met twee personen 

één apparaat delen. 

Anne Wellink vraagt ook om twee linkjes, omdat zij een apparaat deelt met Susan.  325 

Marit zegt dat dit zal gebeuren. Ze vraagt Joris of het klopt dat de stemopnemers niet als 

commissie geïnstalleerd hoeven te worden.  

Joris beaamt dit.  

Marit benoemt Anne Bulkens, Louise en Susan als stemopnemers. Marit vraagt de 

stemopnemers om na te gaan hoeveel stemmen er uitgebracht moeten worden, 330 

voordat de link naar de online stemmodule wordt gedeeld.  

Louise stelt voor om met de stemopnemers naar een apart spraakkanaal te gaan.  

 

Anne Bulkens, Louise en Susan gaan naar het spraakkanaal ‘Stemopnemers’ in de 

Discordserver om 20:27 uur. 335 

 

Kae vraagt hoeveel machtigingen er zijn. 

Sterre antwoordt dat er vier machtigingen zijn. Ze schrijft de namen van de gemachtigden in 

het tekstkanaal ALV, zodat de stemopnemers hen twee codes kunnen sturen. 

Bart Wentholt vraagt in de chat wanneer men de link krijgt. 340 

Marit zegt dat de link gedeeld zal worden wanneer de stemopnemers erover uit zijn hoeveel 

stemmen er moeten worden uitgebracht.   

 

Loes de Bruin komt binnen om 20:30 uur.  

 345 

Kees vindt de stilte ongemakkelijk en vraagt Joris wat Latijn te spreken.  

Joris vraagt: ‘quo usque tandem?’ 

Wessel voegt toe: ‘cetero censeo team bibendam esse.’  

Marit vraagt de stemopnemers om alle codes persoonlijk te delen en te laten weten wanneer 

alle codes zijn gedeeld.  350 

Miranda Lake schrijft in het tekstkanaal: ‘O tempora, o mores.’ 

Joris vervolgt in het tekstkanaal: ‘senatus haec intellegit, consul videt; et hic tamen vivit! Immo 

vero in senatus [venit red.], fit publici consili particeps’, gevolgd door de rest van de 

tweede paragraaf van Cicero’s eerste Catilinarische redevoering.  

Freek Henneken voegt in het tekstkanaal toe: ‘ceterum censeo Carthagam delendam esse.’ 355 

Marit zegt dat ze de link naar de stemmodule heeft vastgezet in het tekstkanaal.  

Martijn de Jong verduidelijkt, voor wie het niet weet, dat vastgepinde berichten te vinden 

zijn door op het pinsymbool te klikken.  

Susan vraagt in het tekstkanaal om niet te reageren op een ontvangen stemcode ten behoeve 

van het overzicht voor de stemopnemers.  360 
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Louise vraagt in het tekstkanaal of er mensen zijn die nog niet gestemd hebben of nog geen 

code hebben gekregen. 

Marit zegt dat men ook aan de machtigingen moet denken en vraagt om het antwoord in het 

tekstkanaal te schrijven, omdat de stemopnemers niet kunnen horen wat er in het 

ALV-spraakkanaal wordt gezegd. 365 

Louise schrijft in het tekstkanaal dat ze aanneemt dat alles klopt.  

Marit schrijft terug dat niemand van zich heeft laten horen.   

 

Anne Bulkens, Louise en Susan komen terug in het spraakkanaal ‘ALV’ om 20:49 uur. 

  370 

Louise vertelt dat de stemopnemers 36 aanwezigen hebben geteld. In combinatie met de vier 

machtigingen maakt dit veertig stemmen, die allemaal zijn uitgebracht. Ze vraagt zich 

af of ze haar scherm met het resultaat moet delen of dat het voldoende is om de 

uitslag mondeling te melden. De stemopnemers hebben het al gezien.  

Eva van der Meer betwijfelt of het schermdelen zou lukken gezien het grote aantal 375 

aanwezigen. 

Susan zegt dat de stemopnemers kunnen bevestigen dat het klopt, want zij hebben de uitslag 

gezien.  

Louise is van plan haar scherm te delen en te vertellen wat er te zien is voor wie het niet kan 

zien.  380 

Eline schrijft in de chat dat Louise een screenshot zou kunnen maken.  

Louise stuurt een screenshot van de stemuitslag in het tekstkanaal. Ze vertelt dat er 35 

stemmen voor, één stem tegen en vier onthoudingen van het stemmingsvoorstel zijn. 

Daarmee stemt de ledenvergadering voor de opzegging van het lidmaatschap van 

Max Bouwman. De stemopnemers kunnen dat bevestigen. Louise vraagt of er 385 

opmerkingen of vragen zijn.  

Er zijn geen opmerkingen of vragen.  

Marit bedankt de stemopnemers voor het tellen. Ze vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. 

Deze zijn er nog steeds niet. 

Marit zegt dat de ledenvergadering voor het stemmingsvoorstel heeft gestemd. Ze kondigt 390 

een pauze van twaalf minuten aan.  

Martijn de Jong vraagt of Max uit de Discordserver verwijderd moet worden. 

Marit zegt dat zijn lidmaatschap per direct is beëindigd. Ze gaat hem straks uit de 

Discordserver verwijderen. Ze schorst de vergadering om 20:54 uur.  

 395 

In de pauze verlaten Eddie Skinner, Bart, Max, Noëlle en Tonda de Discordserver.  

 

#8. Installatie en decharge commissieleden 
 Marit heropent de vergadering om 21:06 uur. Ze verzoekt de aanwezigen vanwege het 

aantal commissies na elke installatie of decharge één keer te klappen.  400 

Marit dechargeert Nina Littel uit de fotocommissie. 

Marit dechargeert Anne Wellink, Eveline van der Veen en Leonie Dams uit de PR-commissie. 

Marit installeert Eva van der Meer in de acquisitiecommissie.  

Marit installeert Hester Be, Lianne de Rijk, Loes de Bruin, Nick Vink en Pauline Witteveen in 

de almanakcommissie. 405 
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Marit installeert Marina van Gog, Martijn van Maaswaal, Vera Hoijtingh en Rosalie 

Reddingius in de dagjescommissie. 

Marit installeert Claudia Moreira Calzadilla, Freek Henneken, Joris van de Riet, Louise 

Lagarde, Tijmen Rothfusz en Wessel de Kok in de EL CID-commissie. 

Marit installeert Riccardo Tosellini, Thomas van Urk en Linda Bouwmeester in Toneelgroep 410 

Efeze. 

 Marit installeert Iris Langeveld, Julia Westmeijer, Marina van Gog en Merel Verhoef in de 

feestcommissie. 

Marit installeert Miranda Lake en Tijmen Rothfusz in de fotocommissie. 

Marit installeert Anne Wellink, Fons Hooft, Lianne de Rijk, Patrick Daamen en Susan van 415 

den Dool in de galacommissie. 

Marit installeert Hester Be, Iris Langeveld en Linda Bouwmeester in de groetjescommissie. 

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

integratiecommissie. 

Marit installeert Merel Verhoef en Noëlle Boer in de internetcommissie. 420 

Marit installeert Jari Snoeks, Martijn van Maaswaal, Marre Westerbeek, Tamar Kuijpers en 

Yenthe Sijm in de kampcommissie. 

Marit installeert Eline Berkhout, Joris van de Riet, Julia Westmeijer, Linda Bouwmeester en 

Sander Huls in de lustrumcommissie. 

Marit installeert Eralin van Horssen en Wessel de Kok in de Pyrosredactie. 425 

Marit installeert Esmée van ‘t Hof, Martijn van Maaswaal, Meryl Janmaat en Pauline 

Witteveen in de themamaandcommissie februari. 

Marit installeert Joris van de Riet, Nick Vink en Rachel Damen in de Weekendje commissie. 

Esmée meent dat de integratiecommissie al geïnstalleerd was, maar het kan ook zijn dat ze 

zich heeft vergist. 430 

Marit denkt dat dat nog niet was gebeurd. 

Eline zegt graag extra applaus te ontvangen. 

 

#9. W.v.t.t.k.3 
Marit vertelt dat ‘w.v.t.t.k.’ staat voor ‘wat verder ter tafel komt’. Dit houdt in dat iedereen 435 

die aanwezig is 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.  

 440 

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

Anne Bulkens zegt dat het bestuur ontzettend goed met het gebeuren is omgegaan. Ze geeft 

aan dat ze zich als vertrouwenspersoon beschikbaar stelt voor wie er last van ervaart, 

ook als het een bestuurslid is.  445 

Bo zegt een beetje tot rust gekomen te zijn. Hij had het heel erg zwaar, maar wilde dat niet 

zeggen waar Max bij was, omdat die daar alleen maar plezier uit zou hebben gehaald. 

Bo bedankt het bestuur, dat hem persoonlijk heeft gebeld, gemaild, en gevraagd of 

                                                      

 
3 Wat verder ter tafel komt. 
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het goed ging. Hij vindt dat het bestuur Max de ruimte heeft geboden en tot een 

goede beslissing is gekomen om deze ALV uit te roepen. Hij gaat ervan uit dat Max 450 

zijn eigen tegenstem was en dat hij dus unaniem is weggestemd. Dit geeft Bo een 

veilig gevoel bij de vereniging. Dit figuur heeft zijn hele persona gecreëerd om zand 

in het systeem te gooien. Max weet precies wat hij moet doen om de vereniging tegen 

de schenen te schoppen en heeft dat ook gedaan. Bo is blij dat het nu voorbij is en 

hoopt dat het niet nog een keer gaat gebeuren.   455 

Marit vindt het fijn om te horen dat het wat beter gaat met Bo. Ze zegt dat het bestuur 

inderdaad heeft geprobeerd hem te steunen en dat het dit voor alle leden zal blijven 

doen.  

Chris van Maarseveen heeft geen toevoegingen.  

Daphne Bras vertelt dat ze als bestuurslid niet heel erg betrokken is geweest bij het 460 

onderzoek en het contact met Max. Ze is blij met de manier waarop haar 

bestuursgenoten ermee zijn omgegaan. Ze vindt het terecht dat Max is geroyeerd, 

want ze is het niet eens met zijn verklaring. Ze is blij dat de ALV zo vlot is verlopen 

en dat er unaniem gestemd is. Ze denkt dat er een last van het bestuur afvalt.  

Earryt complimenteert het bestuur voor de manier waarop het ermee is omgegaan. Dat het 465 

zover heeft moet gekomen vindt hij jammer maar volledig terecht. Gezien de 

hoeveelheid uren, de emotionele druk en de stress die eraan vastzaten, denkt hij dat 

het niet gemakkelijk geweest zal zijn voor het bestuur. Het is maar goed dat Max uit 

de vereniging is gezet.  

Eline richt zich eerst tot het bestuur en roept uit dat het de afgelopen tijd veel heeft 470 

meegemaakt. Ze denkt dat het ontzettend heftig is om zoiets te moeten regelen, al 

helemaal in de eerste maand. Dit gebeurde namelijk op 2 oktober, een maand na de 

wissel. Ze is erg onder de indruk van de professionaliteit en de compassie waarmee 

het bestuur deze zaak heeft opgepakt. Als lid en als oud-bestuurslid is ze erg blij met 

hoe het bestuur dit heeft gedaan en is ze er trots op dat de vereniging momenteel in 475 

zulke goede handen is. Vervolgens richt ze zich tot de vereniging. Ze is trots op de 

vereniging die we zijn. Toen ze de verklaring las, dacht ze ‘waar slaat dit op? Dit is 

niet wie we zijn’. Ze denkt dat ze niet als enige boos was. Toch merkte Tonda aan het 

begin van de ALV heel terecht op dat men het taalgebruik moest aanpassen, omdat 

Max beweerde Nederlands niet goed te verstaan. Dit vindt Eline een ontzettend 480 

Prometheaanse opmerking. Zelfs als er iets naars is gebeurd, is men nog steeds bereid 

zich in een ander te verplaatsen. Ze is ontzettend trots om Prometheaan te zijn. 

Tenslotte wijst ze op de opmerking dat de situatie is uitgerekt en daardoor naar het 

volgende financiële jaar is getrokken. Daar is niets van waar. De situatie vond plaats 

na de bestuurswissel en na het verstrijken van de uitschrijftermijn. Daarom is Max 485 

nog steeds verplicht contributie te betalen. Eline raadt Eva dan ook aan om daar 

achteraan te gaan. 

Eva meent dat Max al heeft betaald. 

Eline adviseert haar erop te letten dat hij het niet terugboekt. Ze hoopt iedereen snel 

weer te zien onder leukere omstandigheden, waarbij er weer gezellig speculaas wordt 490 

gegeten.  

Esmée bedankt het bestuur voor de actie. De communicatie naar de Raad van Advies en naar 

de leden is goed onderhouden. Dit kan alleen maar goeds voorspellen voor de rest 

van het jaar. Ze vindt het jammer dat dit soort gebeurtenissen binnen Prometheus 
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speelt. Wie dit ziet als iets vermakelijks, mag zich op het hoofd krabben. Die mensen 495 

kunnen zich aansluiten bij het Handwerk- of het Bakkersgilde om iets leuks met hun 

tijd te doen.  

 

Earryt verlaat de Discordserver om 21:20 uur.  

 500 

Eva zegt nog steeds een beetje aan het stuiteren te zijn van deze ALV. Ze denkt dat alle 

bestuursleden er wel een beetje zenuwachtig voor waren. Het is fijn om te weten dat 

leden achter hen staan. Ze bedankt de Raad van Advies, die altijd klaar stond voor 

het bestuur als er snel iets overlegd moest worden. Zonder de Raad was het niet 

gelukt. 505 

 

Marina verlaat de Discordserver om 21:21 uur.  

 

Freek zegt dat hij van Sander hoorde dat Max in een film van Riccardo heeft gespeeld. Hij 

vraagt of het mogelijk is om daar een foto van te zien waarop Max staat, om te weten 510 

te komen hoe hij eruit ziet. 

Sander biedt aan de film terug te zoeken in de Prometheus Facebookgroep. Hij vraagt of 

Freek wil dat Sander die ergens plaatst. 

Freek vindt het interessant om te zien.  

Marit stelt voor dit later na de rondvraag uit te zoeken.  515 

Freek complimenteert het bestuur.  

Joris verzucht dat er al veel gezegd is. Als gildepraeses en als lid van de Raad van Advies 

was hij er vanaf het begin af aan bij betrokken. In beide hoedanigheden heeft hij 

meegekregen dat het bestuur het ontzettend zorgvuldig heeft aangepakt. Het bestuur 

heeft er veel werk aan besteed om te zorgen dat alles netjes verliep en te zorgen dat 520 

iedereen zijn zegje erover kon doen. Verder waardeerde hij het erg dat iedereen van 

de appgroep van Café Politique werd gebeld om te vragen hoe het met hen ging. Er is 

veel moeite gedaan om goed te communiceren. Hij is erg trots op de bestuursleden en 

vindt het fijn dat dit eindelijk over is, zodat ze even rust kunnen hebben.  

Kae zegt dat hen nog een beetje misselijk is van de stress en nog van alles aan het bekomen 525 

is. Hen is waanzinnig blij met Prometheus en alle steun van de leden en de Raad. Hen 

wil speciaal Sterre en Marit noemen. Het hele bestuur heeft ermee geworsteld, maar 

zij twee hebben het ergste over zich heen gekregen. Kae houdt heel veel van alle 

bestuursgenootjes en hoopt dat het bestuur nu kan ontstressen.  

Kees denkt dat alles gezegd lijkt te zijn. Hij houdt het op de uitspraak dat schildpadden top 530 

zijn.  

Kira zegt dat er al veel goede dingen gezegd zijn. Ze vindt dat deze ALV heel goed 

georganiseerd is en dat het bestuur goed gehandeld heeft.  

Patrick sluit zich aan bij wat er hiervoor is gezegd. Het bestuur heeft goed gehandeld. Hij 

sluit zich ook aan bij Elines lof voor Tonda’s opmerking om het zo eerlijk mogelijk te 535 

maken, al was de uitslag van tevoren al bekend. Wat er is gebeurd, is immers vrij 

misselijkmakend. Ook betuigt Patrick zijn steun aan de mensen die op de 

vakantiefoto stonden. Daar maakte hij zich wel zorgen om, wat hij gelukkig ook heeft 

kunnen uitspreken toen hij werd gebeld door Daphne.  

Kira sluit zich daar ook bij aan.   540 



 

 

 
13 

 

Leonie sluit zich aan bij wat er is gezegd. Ze is trots op de manier waarop het bestuur het 

heeft aangepakt.  

Lianne vindt dat er niet meer valt te zeggen dan wat er al gezegd is. Het bestuur heeft het 

supergoed aangepakt. Het is fijn dat Prometheus een open vereniging is en dat er de 

tijd is genomen om tijdens deze ALV ook Max te horen. Het is belangrijk om 545 

daarvoor open te blijven staan, al was het vanaf het begin duidelijk dat er niet veel 

aan te redden viel. Het spijt haar dat dit soort nare dingen gebeurt en dat het bestuur, 

Bo, Loes en Nina ermee moeten dealen. Ze hoopt dat het snel rustiger wordt en kan 

bezinken.  

Nick is het eens met Lianne.  550 

Loes wil haar lof uitspreken over het bestuur. Dat heeft het goed afgehandeld: good riddance.  

Louise vond het een wilde tijd. De meeste besturen bonden door samen hutspot te koken; 

bestuur Amaryllis heeft dit gedaan door een lid te royeren. Er was voor iedereen wel 

wat stress aan verbonden. Ze was erg nerveus voor deze ALV, ook al wist ze dat ze 

nergens echt bang voor hoefde te zijn. Deze avond laat goed zien wat voor een 555 

vereniging Prometheus is. Ze is blij dat ze bij deze vereniging zit. Ze bedankt de 

vereniging voor de steun en de lieve woorden en ze bedankt het bestuur.  

Martijn de Jong heeft niet zoveel nieuws toe te voegen. Het bestuur heeft het goed gedaan. 

Martijn van Maaswaal heeft veel lof voor het bestuur. Chapeau.  

Miranda schrijft in het tekstkanaal dat ze heel blij is met de manier waarop het bestuur ermee 560 

is omgegaan. Hoe de ALV is verlopen laat heel duidelijk zien dat de verdenkingen 

gerechtvaardigd waren en dat deze ALV nodig was. Ze hoopt dat, nu dit voorbij is, 

de bestuursleden enigszins van hun lasten zijn verlicht en dat de leden die zich 

onveilig voelden zich wat rustiger voelen. Dit is een heel spannend soort ALV om te 

moeten houden en het is goed gegaan. 565 

Nina bedankt het bestuur en de Raad van Advies. Zij hebben het goed opgepakt. Nina vindt 

het wel vervelend dat het nog steeds onduidelijk is van wie Max de foto heeft 

gekregen en of deze nog circuleert in andere appgroepen, naast de onduidelijkheden 

over zijn nepaccent. Dit is absoluut geen kritiek voor het bestuur. Dat heeft alles 

gedaan wat het kon doen. Nina is blij dat het bestuur en de mensen op de foto 570 

werden gesteund door de vereniging. Hen hoopt dat het nu is afgelopen.  

Pauline vond de ALV erg indrukwekkend om mee te maken. Soms leek het voor haar als 

niet-betrokkene een tv-serie, hoewel ze snapt dat het voor het bestuur stressvol moet 

zijn geweest. Het is niet zomaar iets om een lid uit de vereniging te zetten. Het 

bestuur is er goed mee omgegaan en heeft goed voor de leden gezorgd die erbij 575 

betrokken waren. Hopelijk hebben de bestuursleden nu wat rust. 

 

Noëlle komt binnen om 21:32 uur. 

 

Sander vertelt dat het tot vandaag niets meer dan een vermoeden was dat er werd getrolld. 580 

Waarschijnlijk was het voor het bestuur een heel moeilijke keuze om over te gaan op 

het royeren van een lid. Dit is in de zeven jaren dat Sander bij Prometheus zit nog 

nooit gebeurd, tenzij iemand de contributie niet betaald had. Hij heeft ook nooit 

gehoord dat het voor die tijd nodig is geweest. Sander bedankt het bestuur dat het 

deze stap heeft genomen en er zoveel tijd en moeite in heeft gestoken om hier goed 585 

mee om te gaan. Het wordt altijd al benadrukt bij wissel-ALV's, maar het mag 
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vandaag ook gezegd worden: bestuursleden stoppen ontzettend veel tijd en moeite in 

de vereniging, en doen dat zelfs vrijwillig. Dat er op deze manier met het bestuur is 

omgegaan, is absurd. Sander vindt het vooral heel naar dat het erop lijkt dat er 

meerdere mensen bij betrokken zijn, maar alsnog hoopt hij dat dit nooit meer 590 

gebeurt. Tenslotte is hij er ook heel trots op hoe het bestuur er nu mee is omgegaan. 

Mocht ooit iets soortgelijks nog voorkomen, dan heeft hij er vertrouwen in dat het 

bestuur en de vereniging er ook goed mee om zullen gaan en weer de juiste keuze 

zullen maken. Verder hoopt hij er vooral een heel leuk jaar van te maken.  

Sterre zegt dat ze blij is met het vertrouwen van de vereniging. Het was elke keer even 595 

slikken als de bestuursleden weer een verklaring van Max ontvingen. Hij doet het 

voorkomen alsof zij erg gemeen zijn. Sterre betwijfelt of ze zomaar in elke vereniging 

een tekst zou hebben durven voorlezen waarin haar bestuursgenoten en zijzelf 

worden beticht van discriminatie, leugens en beledigingen. Het was fijn om te 

merken dat niemand er veel van geloofde. Ze is blij dat de hele episode achter de rug 600 

is.   

Anne Wellink vindt het jammer dat de vereniging ermee moet dealen, maar is blij dat er zo’n 

grote groep is gekomen om het bestuur en elkaar te steunen. 

Susan wil graag benoemen dat het bestuur de vragen goed heeft beantwoord en de 

mogelijkheid heeft geboden om het gesprek met Max aan te gaan zonder er eindeloos 605 

op door te gaan. Ze vindt het heel jammer dat het nodig is geweest om deze ALV en 

de sterke emoties die erbij horen, te hebben. Ze is blij dat het achter de rug is. 

Wessel zegt dat hij met opgetrokken wenkbrauwen het stuk van Max in de vergaderstukken 

heeft gelezen. Hij dacht dat dit niet het bestuur kon zijn dat hij de afgelopen maanden 

heeft leren kennen als ongelofelijk aardig en waarin hij veel vertrouwen heeft. Na 610 

deze ALV is dat vertrouwen alleen maar toegenomen. 

Marit bedankt de vereniging voor alle steunbetuigingen, die in groten getale ook persoonlijk 

via mails en appjes zijn ontvangen. Die deden het bestuur veel goed, hoewel het de 

leden niet in het echt kon zien. Daarnaast bedankt Marit de Raad van Advies. Die 

stond elke keer weer klaar om met het bestuur te overleggen, snel in de Discordserver 615 

te komen en naar wetten te kijken. Marit bedankt ook haar bestuursgenoten, want dit 

is echt een teamprestatie. Stuk voor stuk hebben ze meegeleefd en 

spoedvergaderinkjes gehouden om de volgende stap te bespreken. Hierbij hielden ze 

ook elkaar op de hoogte met hoe het met iedereen ging. Daar is ze haar 

bestuursgenoten dankbaar voor en dit heeft haar vertrouwen in het bestuur doen 620 

groeien.  

Eva merkt op dat Noëlle is overgeslagen in de rondvraag. 

Noëlle is het eens met wat er is gezegd. Ze is net komen binnenvallen en vindt het helemaal 

niet erg dat ze is overgeslagen.  

 625 

#11. Sluiting 
Marit bedankt alle leden voor hun aanwezigheid bij deze ALV en de geleverde steun. 

Daarnaast bedankt ze apart de Raad van Advies, die het bestuur in de aanloop naar 

deze ALV veel steun heeft gegeven. Ze sluit de vergadering om 21:39 uur.    
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Bijlage 1: ingezonden brief van Max Bouwman  630 

 

Beste medeleden,  

 

Het doet mij spijt dat deze ALV bijeen is geroepen door een fout vanuit mij. Ik wil daarom 

ten eerste mijn verontschuldigingen aanbieden tegen allen die aanstoot hebben genomen aan 635 

de foto’s. Verder zou ik de drie leden van wie de vakantiefoto was ook graag persoonlijk 

mijn verontschuldigingen aan willen bieden. Mochten zij hier behoefte aan hebben, stuur mij 

dan een persoonlijk bericht. Het is inmiddels tijd voor mijn kant van het verhaal en 

verduidelijkingen die ik verder nog kan geven aan de ongegronde beschuldigingen van het 

bestuur van A.S.V. Prometheus jegens mij.  640 

 

Om te beginnen wil ik nog even iets kwijt dat mij erg aan het hart ligt; namelijk mijn 

verklaring aan het bestuur van A.S.V. Prometheus, die vervolgens zonder mijn expliciete 

toestemming als document van het ALV-boekje is rondgestuurd. Dit was bedoeld als uitleg 

richting het bestuur en er stonden daar persoonlijke dingen in die ik zelf nooit gedeeld zou 645 

hebben! Aangezien het nu te laat is om te voorkomen dat mensen weten waar ik het over 

heb, zal ik ze nu alsnog openbaar moeten benoemen. Dit gevolg van deze uiterst grove 

privacy schending vind ik uitermate onacceptabel en betreurenswaardig.  

 

Uit de verklaring van het bestuur zou blijken dat ik een groot vooropgezet plan had om 650 

zoveel mogelijk van jullie te traumatiseren. Hier klopt niks van.  

 

Wat klopt is dat ik op 2 oktober probeerde mee te doen aan een online quiz. Wat verder 

klopt is dat ik deze quiz snel weer verliet omdat ik het niet begreep en niet leuk vond. Het 

kan best zo zijn dat ik de instructies heb genegeerd, en het kan ook best zo zijn dat ik zowel 655 

mijn koptelefoon als microfoon had uitgezet. Dit komt echter omdat ik het chatprogramma 

dat voor de quiz gebruikt werd niet begrijp en daardoor mijn koptelefoon en microfoon niet 

goed aan wist te krijgen.  

 

Om dit opmerkelijk te noemen is ronduit beledigend. Het was iemand die een moeilijk 660 

chatprogramma niet begreep en kort na aankomst erachter kwam dat de activiteit hem niet 

in de smaak viel.  

 

Ik heb helemaal niet, zoals het bestuur suggereert, deze foto’s met veel moeite bij elkaar 

verzameld. Ik heb wat foto’s aangeklikt waar de desbetreffende foto van drie leden per 665 

ongeluk tussen zat. Ik kreeg deze toegestuurd en probeerde ze toen naar een andere groep 

door te sturen. Dit is helaas mislukt, ik drukte op een verkeerde groep en toen zijn de foto’s 

bij de WhatsApp-groep geëindigd.  

 

Ik zal een overzicht geven van wat er de desbetreffende avond gebeurd is: Rond 670 

middernacht verstuurde ik per ongeluk de foto’s naar de WhatsApp-groep van Café 

Politique. De gildepraeses stuurde mij om 00:11 een bericht met het verzoek of ik dit kon 

verwijderen. Iets waar ik graag gehoor aan had willen hebben gegeven. Acht minuten 

daarna werd ik uit de groep verwijderd zonder dat ik dit bericht gelezen had. Om 00:27, toen 

ik weer beschikking had over mijn telefoon, heb ik de gildepraeses een bericht gestuurd met 675 
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de vraag of hij mij weer terug in de appgroep kon stoppen zodat ik de afbeeldingen kon 

verwijderen. Hier is tot op de dag van vandaag geen reactie op gekomen. Ook mijn vraag 

over hoe ik deze foto’s kon verwijderen zonder terug geplaats te worden is genegeerd 

waardoor ik mijn vergissing niet ongedaan heb kunnen maken. Ik besloot de ontstane 

situatie voorlopig aan te zien, in de hoop dat ik van de gildepraeses een bericht zou 680 

ontvangen met hoe we deze situatie op een nette manier zouden kunnen oplossen. Dit is 

nooit gebeurd.  

 

In de dagen na deze situatie werd ik op vreemde tijdstippen gebeld door een onbekend 

nummer. Ik heb op mijn telefoon een aantal maanden geleden een functie aan laten zetten 685 

waardoor ik onbekende privénummers automatisch niet opneem. Ik kreeg wel een melding 

binnen dat iemand mij geprobeerd heeft telefonisch te bereiken.  

 

Het bestuur beweert dat dit op redelijke tijden waren zoals in de middag of vroege avond. 

Dit is pertinent onjuist! Met Allah als mijn getuige durf ik te zeggen dat dat absoluut niet 690 

klopt! Ik ben bijvoorbeeld op 13 oktober omstreeks 22:00 gebeld, daar was niks vroegs aan.  

 

Waarom nam ik dan niet de telefoon op? Of waarom belde ik niet terug? Door het veelvuldig 

bellen op vreemde tijdstippen vreesde ik dat ik te maken had met oplichters of fraudeurs. Ik 

was bang voor mijn eigen veiligheid.  695 

 

Dit alles had heel makkelijk voorkomen kunnen worden. Had mij gewoon ook maar één 

mailtje of sms’je gestuurd in deze periode en we hadden binnen korte tijd kunnen bellen. 

Waarom is dit niet gebeurd?  

 700 

Op 16 oktober ontving ik een mail waarin stond dat het bestuur een fysieke afspraak met mij 

wilde maken vanwege de per ongeluk verstuurde afbeeldingen. Hier werd ook in vermeld 

dat het bestuur mij meerdere malen probeerde te bellen. Echter vond ik de beltijden alsnog 

dusdanig vreemd dat ik niet zeker wist of het nummer dat mij probeerde te bereiken het 

nummer van het bestuur was. Hierop heb ik nog op diezelfde dag een mail teruggestuurd in 705 

de hoop dat dit snel opgelost kon worden. Hierin stelde ik voor om die dag nog te bellen om 

alles voor eens en altijd uit te praten. Ik schreef hier echter ook in dat ik niet akkoord kon 

gaan met een fysieke afspraak vanwege mijn gegronde angst voor het coronavirus. Ik kan 

met trots zeggen dat ik mij tijdens de gehele lockdown keurig aan alle maatregelen heb 

gehouden, niet alleen vanuit een maatschappelijke plicht, maar ook uit angst voor de zwakke 710 

gezondheid van zowel mijzelf als mijn familieleden.  

 

Mijn mail is genegeerd en toen al een uur van de voorgestelde tijd was verstreken besloot ik 

erg gespannen het nummer terug te bellen. Gelukkig waren mijn angsten ongegrond en was 

dit het nummer van het bestuur van A.S.V. Prometheus.  715 

 

Het gesprek dat volgde was een van de meest beledigende telefoongesprekken dat ik ooit in 

mijn leven heb gevoerd. Mijn angsten en geloven werden zo goed als openlijk belachelijk 

gemaakt en het verslag van het bestuur klopt gewoon niet, het enige dat eraan klopt is 

hoelang we aan de telefoon zaten.  720 
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Ik heb in dit gesprek mijn angst voor het coronavirus duidelijk gemaakt en ook uitgebreid 

vertelt waarom mij dit geen goed idee leek. Als tegengeluid kreeg ik te horen in een 

sarcastische toon ‘dat de afspraak wel aan de regels zou houden hoor, en dat het ook wel 

buiten kon’. Verder is het door mij voorgestelde idee van een videogesprek compleet 725 

genegeerd, net zoals mijn angsten voor het coronavirus. Nadat ik tot de conclusie kwam dat 

mijn protesten op dovenmans oren vielen, probeerde ik de situatie te redden. Ik mag wegens 

mijn geloofsovertuiging niet zomaar met onbekende vrouwen afspreken, dus niet ‘Verder 

gaf Max aan vanwege zijn geloofsovertuiging het liefst met mannen te praten.’ Hier zat niks 

te willen aan, dit mocht ik niet.  730 

 

De grootste belediging volgde hierop, het bestuur stelde via de mail voor dat ze wel even 

een hoofddoekje op zouden doen. Gekoppeld met de toon en opmerkingen van het gehele 

gesprek werd het voor mij duidelijk dat er geen respect en plaats is voor moslims binnen 

A.S.V. Prometheus. Het gesprek liet duidelijk zien dat de onderliggende discriminatie 735 

binnen de Nederlandse samenleving ook aanwezig is binnen A.S.V. Prometheus. Dit was 

dan ook het moment dat ik mijn vertrouwen in A.S.V. Prometheus verloor en tot de 

conclusie kwam dat minderheden ook hier geen plek konden vinden.  

 

Ik vroeg tijdens het gesprek inderdaad naar de mogelijkheid om dan tijdens het verplichte 740 

fysieke gesprek met mannen te kunnen praten. Hierop kreeg ik te horen dat er een non-

binair persoon in het bestuur zit en eventueel er een mannelijke vertrouwenspersoon bij kon 

zijn. Dit leek mij onder de omstandigheden de beste oplossing, zo kon ik Allah niet 

beledigen en ook me houden aan de eisen van het bestuur.  

 745 

Op de 21ste mailde ik met een zwaar hart dat een fysieke afspraak de volgende dag door kon 

gaan. Alleen in de tussentijd werd ik ernstig ziek, in mijn paniek kwam ik tot de foute 

conclusie dat dit om een besmetting met het coronavirus ging. In mijn zeer gegronde paniek 

ben ik vergeten de afspraak af te zeggen, hiervoor mijn excuses. Ik ben er later achter 

gekomen dat het bestuur zich niet aan de gemaakte afspraak had gehouden.  750 

 

Op 3 november kreeg ik tot mijn grote schrik het bericht binnen dat er gekeken werd naar 

royeren voor een vergissing. Als antwoord hierop stuurde ik dat ik een schriftelijke 

verklaring aan het schrijven was die alles zou beantwoorden. Het is leugen om te stellen dat 

dit puur ging over de omgang met het bestuur, alle ontstane vragen werden hierin 755 

beantwoord. En nog een leugen, er wordt door het bestuur gesteld dat zij deze verklaring 

mee zouden sturen, dit is nooit gebeurd. Dit alles had allang opgelost kunnen zijn.  

 

Het volgende gesprek was op 24 november, daaruit kwamen de volgende dingen naar 

voren:  760 

- Ik was inderdaad lang niet actief en ik heb er eerlijk gezegd spijt van dat ik weer 

actief probeerde te worden. Ik stuurde per ongeluk de afbeeldingen naar de 

WhatsAppgroep van Café Politique, deze waren bedoeld voor een andere groep.  

- Deze vakantiefoto hadden er niet tussen moeten staan. Ik weet niet precies waar ze 

vandaan komen maar ik vond het een mooie foto met leuk uitziende mensen die ik 765 

heb gehouden.  
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Opmerkelijke punten  

1. Het bestuur beweert dat ik heb gezegd dat ik ze van Facebook heb afgehaald, dit 

klopt niet. Ik heb dit nooit gezegd of ook maar beweerd. Dit is een misverstand dat 770 

waarschijnlijk voortkomt uit het feit dat Nederlands niet mijn moedertaal is. Zij 

beweren dat het onmogelijk is dat deze foto niet rondgestuurd zou worden in een 

niet-Prometheus groep. Dit klopt ook niet, in WhatsApp-groepen waar ik in zit 

worden vaker dit soort plaatjes gedeeld.  

2. Hier beweert het bestuur dat ik expres mensen om de tuin heb willen leiden, dit kan 775 

niet verder van de waarheid zijn. Zoals ik al eerder uitlegde, dit was niet bedoelt voor 

Prometheus leden maar voor een andere WhatsApp-groep.  

3. Ja, toeval bestaat, en het niets zeggen lag aan door mij opgenoemde problemen.  

4. Dit is compleet gelogen.  

 780 

Conclusie   

Het bestuur is veel dingen richting mij geweest maar toegeeflijkheid was er daar niet één 

van. Ik ben op meerdere vlakken geïntimideerd en beledigd, mijn privacy is genegeerd en de 

AVG-wet is overtreden door het bestuur. Ik kan hun pogingen om het goed te maken alleen 

maar zien alsnog meer beledigingen richting mij. Er is ongevraagd een document gedeeld 785 

waarin mijn levens- en geloofsovertuigingen in stonden. Toen ik vroeg of hier iets aan 

gedaan kon worden heeft het bestuur één alinea verwijderd maar de andere die ik weg wilde 

hebben laten staan. Ik heb voorgesteld om deze verklaring voor de vereniging te schrijven, 

echter is dat aanbod compleet genegeerd.  

 790 

Ik kan daarom ook zonder twijfel stellen dat het bestuur hier niet objectief en neutraal in 

stond, zoals ze beweren, maar al vanaf het begin een vendetta hadden om mij weg te 

werken. 

  

Elke logische uitleg die ik gaf werd doodgezwegen en ik werd meermaals geïntimideerd om 795 

mijzelf in gevaar te brengen voor besmetting met het coronavirus. Het klopt dat de 

communicatie van mijn kant beter had gekund, echter kan datzelfde evengoed over het 

bestuur gezegd worden.  

 

Mijn levens en geloofsovertuigingen zijn meermaals belachelijk gemaakt. Ik ben sterk 800 

vernederd en het doet mij pijn dat dit kon gebeuren in de 21ste eeuw in Nederland.  

Deze hele situatie is af te schuiven op één foutje en het niet goed genoeg machtig zijn van de 

Nederlandse taal. 

 

En om nog even zout in de wonden te wrijven durfde het bestuur een bericht te sturen 805 

waarin werd vermeld; ook al word je geroyeerd je moet nog steeds contributie betalen. 

Waarom? Omdat het bestuur dit zo dusdanig lang heeft uitgesleept dat we in het volgende 

financiële jaar zitten. Ik voel mij machteloos en gebruikt.

 


