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2. Postbeleid 
 

Op de instem-ALV in juni is door de vergadering besloten dat de Pyros nog steeds 

moet worden afgeleverd bij de leden thuis – hetgeen voor adressen binnen Leiden 

neerkomt op per fiets langsbrengen en voor adressen buiten Leiden op per post ver-

sturen – en dat niet kan worden volstaan met het laten ophalen van de Pyros door de 

leden.1 Bestuur Halcyon is het in dezen eens met de ledenvergadering en zal de Py-

ros dit jaar dan ook door Leiden rondfietsen. Naar leden, Vrienden van Prometheus 

en Reünisten die buiten Leiden en directe omgeving wonen zal de Pyros per post 

worden opgestuurd. In de discussie die op de ledenvergadering werd gevoerd zag 

het bestuur tevens aanleiding het postbeleid meer in het algemeen te herzien. 

Bestuur Halcyon heeft er na rijp beraad voor gekozen om het merendeel van 

de post die nu nog in papieren vorm wordt verstuurd, te digitaliseren. Daarbij dient 

te worden opgemerkt dat de Pyros uiteraard op papier gedrukt zal worden voor de-

genen die hebben aangegeven het blad liever op papier te ontvangen. 

Verjaardags- en kerstkaartjes zullen voortaan niet meer op papier worden ge-

drukt en verstuurd. Het drukken en versturen van de kaartjes kost buitengewoon 

veel papier: het betreft circa zeshonderd kaartjes met bijbehorende enveloppen per 

jaar. In plaats van papieren kaartjes zal het bestuur een bestuursvlog in thema sturen 

met Kerstmis, en persoonlijke e-mails voor verjaardagen met een digitale groet. Deze 

e-mails zullen voor zover mogelijk geschreven worden door een bestuurslid dat de 

jarige kent, waardoor een meer persoonlijke ervaring wordt gecreëerd van het ver-

jaardagskaartje. 

Ook de maandprogramma’s zullen niet langer op papier worden gedrukt. Het 

bestuur is van mening dat het drukken en zo nodig versturen van maandprogram-

ma’s te veel papier kost; het digitaliseren van het maandprogramma brengt boven-

dien met zich mee dat geëxperimenteerd kan worden met een nieuw ontwerp voor 

maandprogramma’s.

                                                 
1 Notulen ALV 26 juni 2018, p. 15. 
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3. Beleidsplan bestuur Halcyon 2018-2019 
 

Programma 

Bestuur Halcyon zal het organiseren van diverse lezingen voortzetten. Het bestuur 

zal streven naar een divers aanbod aan lezingen, waarbij ongeveer één in vier lezin-

gen een bètalezing zal zijn. Naast de lezingen zullen er ook de gebruikelijke uitjes en 

doordeweekse activiteiten worden georganiseerd. Onder de speciale activiteiten val-

len onder andere estheticaborrels, pubquizzen en speurtochten, plus een nieuwe ac-

tiviteit: discussieborrels. Tijdens een discussieborrel geven twee leden een korte pre-

sentatie over een (controversieel) onderwerp, als aanleiding voor een avond vol inte-

ressante discussie. Deze avonden sporen leden aan om over prikkelende onderwer-

pen na te denken in een laagdrempelige sfeer, zonder de formaliteit van een debat. 

Naast het algemene programma zal bestuur Halcyon in de weekprogramma’s 

speciale activiteiten voor de leden toevoegen. Dit zijn activiteiten die zowel door be-

stuursleden zelf als door andere leden kunnen worden aanbevolen, die tevens een 

breed cultureel spectrum hebben. Leden willen wij zo stimuleren om buiten Prome-

theus óók de cultuur op te zoeken. 

Verder wil het bestuur dit jaar graag de promotie van de &cultuurkaart voort-

zetten van de voorgaande jaren. 

Afgelopen jaar waren er met Eten-bij-een-Prometheaan bijna iedere maand te 

weinig koks. Bestuur Halcyon vindt EbeP een zeer leuke, Prometheaanse activiteit en 

zal proberen leden zo veel mogelijk te enthousiasmeren voor de activiteit middels 

Facebookberichten en de maand- en weekprogramma’s. 

 

Verenigingscultuur 

Om het contact met de leden beter te kunnen onderhouden wil bestuur Halcyon een 

wekelijks ’open hok-uurtje’ instellen. Dit houdt in dat een aantal bestuursleden iede-

re week met de deur open in het bestuurshok zullen gaan zitten. Leden kunnen zo 

gemakkelijk langskomen met mogelijke problemen, kritiek, vragen, et cetera. Er zal 

worden gezorgd voor thee en versnaperingen; men mag uiteraard ook gewoon 

langskomen voor een gezellig praatje. 

Hiernaast wil het bestuur de leden erop attenderen dat er op Plexus een post-

vak is waar leden feedback achter kunnen laten. We willen graag dat iedereen moge-

lijke kritiek of problemen kwijt kan aan ons. Het is ook mogelijk deze post anoniem 

af te geven bij de balie van Plexus. 
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Ledenbinding 

Afgelopen jaar was de ledenbinding vergelijkbaar ten opzichte van het jaar ervoor. 

Bestuur Halcyon wil deze binding behouden en verder verbeteren. 

Met als doel de drempel voor inactieve eerstejaars om naar activiteiten te ko-

men te verlagen, wil het bestuur persoonlijke berichtjes sturen via Whatsapp. In het 

geval dat het lid geen Whatsapp heeft, zullen wij een Facebookbericht versturen. Als 

speciale activiteit voor deze "Whatsappronde" zal de integratiecommissie een laag-

drempelige activiteit organiseren rond januari. 

 

Bestuursformatie 

Bestuur Halcyon zal voor het grootste gedeelte de lijn voortzetten die voorheen is 

gezet. Het bestuur zal twee of drie mensen uitkiezen na de initiële interessegesprek-

jes, waarna het f.t. in overleg verder hun beoogde collega’s zal vragen. Het bestuur 

zal verder actief streven naar een snelle formatie en naar goede communicatie met 

alle kandidaten tijdens de formatie. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Op 25 mei dit jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),2 een 

belangrijk stuk Europese wetgeving inzake privacy, in werking getreden. Deze wet-

geving heeft niet alleen gevolgen voor grote bedrijven maar evenzeer voor Prome-

theus, dat zijn privacybeleid in reactie hierop heeft aangepast. De wijzigingen behel-

zen onder meer het opstellen en beschikbaar maken van een duidelijk beleid over 

hoe binnen Prometheus wordt omgegaan met de persoonsgegevens van leden, het 

maken van een verwerkingsregister waarin zorgvuldig staat omschreven hoe precies 

met welke gegevens wordt omgegaan, en in het algemeen het beperken van het ver-

werken van gegevens. Een belangrijk deel hiervan is al gedaan door bestuur Parcival, 

en bestuur Halcyon zal dit werk voortzetten. 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG kunnen gegevens over leden 

niet worden verzameld zonder dat daar een rechtvaardiging voor kan worden ge-

vonden. Onder die “gegevens” valt ook de aanwezigheid van leden bij activiteiten.3 

Dit brengt met zich mee dat voor zover er nog wel gegevens worden verzameld, dat 

op een zo beperkte schaal mogelijk moet gebeuren.4 Bestuur Halcyon zal daarom en-

                                                 
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en be-

treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene veror-

dening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119/1). 
3 Zie art. 4(1) AVG, dat mede “locatiegegevens” noemt als voorbeeld van persoonsgegevens. 
4 Vgl. ov. 39 AVG en art. 5(1)(c) AVG. 
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kel van de eerstejaars leden nog bijhouden welke afzonderlijke leden aanwezig zijn; 

van ouderejaars zal alleen het totale aantal worden bijgehouden. Als gevolg hiervan 

zal in ledenstatistieken geen onderscheid meer worden gemaakt tussen eerste-, 

tweede- en ouderejaars maar enkel tussen eerste- en ouderejaars. Van eerstejaars 

wordt de aanwezigheid nog wel individueel bijgehouden, nu er een goede reden 

voor aan te wijzen is: contact opnemen met eerstejaars leden die (nog) niet erg actief 

zijn teneinde ze te bewegen actiever te worden, en het uitreiken van de prijs voor de 

actiefste eerstejaars. 

 

Digitaal archief 

Prometheus heeft een uitgebreid archief, zowel digitaal als fysiek. Een klein deel van 

dat digitale archief is op het moment online beschikbaar, te weten via de archiefpa-

gina op de website. Die pagina bevat echter slechts een zeer beperkt gedeelte van het 

archief. Daarbij komt nog dat verschillende bestanden die op de pagina zouden moe-

ten staan ontbreken en dat de pagina tamelijk onoverzichtelijk is. 

Bestuur Halcyon streeft ernaar meer openheid te creëren, en dat geldt ook 

voor het archief. Dat houdt drie wijzigingen in: het aanvullen van de lacunes in het 

huidige archief, het toevoegen van stukken die vrij toegankelijk zouden moeten zijn 

voor de leden – men denke bijvoorbeeld aan vergaderstukken, die nu vrijwel uitslui-

tend beschikbaar zijn voor degenen die fysiek op de ledenvergadering in kwestie 

aanwezig waren – en het beter organiseren van het geheel, bijvoorbeeld door het cre-

eren van een “drop-down”-menu. 

 

Postbeleid 

Zie voor het postbeleid vergaderstuk 2 aangezien er eerst los over gestemd dient te 

worden.  

 

Statuten 

Toen de HR-commissie in de loop van 2017 haar werk verrichtte, stuitte zij met enige 

regelmaat op een probleem dat niet kon worden hersteld zonder tevens de statuten 

te wijzigen. Voorbeelden daarvan zijn het ontbreken van de mogelijkheid van een 

bindende instemmings-ALV en de regeling voor het uitvallen van bestuursleden. 

Zowel bestuur Yggdrasil als bestuur Parcival droegen daarnaast nog een probleem 

aan: het feit dat het verenigingsjaar – en daarmee het af- en aantreden van besturen – 

door de statuten op 27 september tot en met 26 september daarop wordt geplaatst, 

met als gevolg dat een bestuur de eerste maand van het academisch jaar nog bestuur 

is, hetgeen het lastig maakt om bijvoorbeeld een stage of een studie in het buitenland 

te volgen in dat deel van het jaar. 
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Bestuur Halcyon is daarom voornemens een statutencommissie in te stellen, 

die tot doel heeft bovenstaande en andere fouten en lacunes in de statuten op te spo-

ren en op basis daarvan voorstellen te doen tot mogelijke verbetering van de statu-

ten. De commissie zal bestaan uit een aantal leden, van wie één bestuurslid en één lid 

van de Raad van Advies. Het staat leden met interesse vrij zich aan te melden voor 

de commissie; nadere informatie hierover volgt nog per e-mail. 

 

Vrienden en Reünisten 

Bestuur Halcyon zal de lijn van voorgaande besturen in het organiseren van activitei-

ten om Vrienden en Reünisten aan de vereniging te binden voortzetten. Ook dit jaar 

zal er daarom weer een Vrienden- en Reünistendag worden georganiseerd, alsmede 

een of meerdere Reünistenlezingen. Voor deze lezingen en voor de dag zal ook het 

Comité van Aanbeveling worden uitgenodigd. Overwogen wordt overigens om de 

Reünistenlezing, die de laatste jaren telkens op de woensdag voor Hemelvaart heeft 

plaatsgevonden, naar een andere datum te verplaatsen, nu er op dat moment door-

gaans erg weinig Reünisten aanwezig zijn.  

 

Quaestuur 

De quaestuur is een tak van het bestuurs- en commissiewerk waar wisselende inte-

resse voor is. De quaestuur wordt gezien als intimiderend en een taak waar veel 

voorkennis voor vereist is. Er zal dit jaar actief gewerkt worden aan het toegankelij-

ker maken van de commissiequaestuur. Om dit doel te bereiken zijn er voor elke 

commissie templatebegrotingen gemaakt. Templatebegrotingen zijn volledig functi-

onele Excel bestanden die slechts ingevuld hoeven te worden. Het gebruik van de 

bestanden is optioneel, maar verlaagt dus hopelijk de quaestoriale drempel. Com-

missiequaestoren mogen ook altijd naar de verenigingsquaestor komen met vragen, 

en er is een uitleg van Excel gemaakt die opgevraagd kan worden door de mensen 

die dat prettig vinden. 

Verder zal er dit jaar gebruik gemaakt gaan worden van een nieuw declaratie-

formulier, en een nieuw inschrijfformulier voor Vrienden van Prometheus. Deze 

formulieren zijn makkelijker digitaal in te vullen. 

Een van de doelen van de quaestuur dit jaar is om, naast een financieel gezon-

de vereniging te behouden, de quaestuur voor de leden beter begrijpelijk en meer 

toegankelijk te maken. 
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Commissies 

Wat commissies betreft streeft bestuur Halcyon naar open communicatie tussen 

commissies en het bestuur. Dit betekent vanuit het bestuur dat de assessor intern al-

tijd op de hoogte zal zijn van wat er plaatsvindt in commissies door het bijhouden 

van de notulen en door bij zwaardere commissies minstens één keer met hen mee te 

vergaderen. Ook moedigt bestuur Halcyon commissies aan de assessor intern te be-

naderen bij problemen, vragen of suggesties. Eline, de verenigingsquaestor, zal daar-

naast de commissies actief ondersteunen bij quaestuurzaken.  

Het kan soms intimiderend zijn om voor het eerst praeses, ab-actis of quaestor 

te zijn binnen een commissie. Om de functies iets toegankelijker te maken voor 

commissieleden zonder ervaring, biedt bestuur Halcyon extra informatie en tips per 

functie aan, die als extra houvast kunnen dienen. Deze omvatten onder andere dui-

delijk wat de taken van die functie zijn en wat er van de functie wordt verwacht. 

Mocht er verder nog iets onduidelijk zijn, staan Dominique (praeses), Joris (ab-actis) 

en Eline (quaestor) altijd open voor vragen. Hiermee hoopt het bestuur dat meer 

mensen de stap durven te nemen om een van deze drie functies in een commissie te 

vervullen.  

Daarnaast is bestuur Halcyon bezig met het herschrijven van de commissie-

draaiboeken. In de loop der jaren is er veel nuttige informatie toegevoegd aan de 

draaiboeken. Door kritisch te kijken naar de indeling van de draaiboeken hoopt be-

stuur Halcyon dat de informatie in de draaiboeken meer tot zijn recht kan komen en 

de draaiboeken als overzichtelijker worden ervaren. Bestuur Halcyon zal dit voltooi-

en gedurende het bestuursjaar. 

De afgelopen jaren is er bij evaluatievergaderingen gemerkt dat het soms las-

tig kan zijn om alles te bespreken wanneer alleen met de gehele commissie samen 

wordt geëvalueerd. Daarom wil het bestuur vanaf volgend jaar naast een gezamen-

lijk deel, ook voor ieder commissielid een moment inlassen waarin hij of zij individu-

eel met de assessor intern kan evalueren. Dit individuele gesprekje zal een paar mi-

nuten duren en hierin mag alles besproken worden wat te maken heeft met de com-

missie, maar ook met het algemeen functioneren of met andere commissies.  

Ook zijn de feesten het afgelopen jaar erg goed bevallen. Daarom heeft be-

stuur Halcyon de eindfeestcommissie omgedoopt tot feestcommissie. Deze feest-

commissie zal in ieder geval twee feesten organiseren. In oktober zal deze commissie 

worden opgestart met drie commissieleden. Zij zullen samen het eerste feest organi-

seren, dat voor het gala zal gaan plaatsvinden. Na dit eerste feest zal er een vierde 

commissielid bij worden gevraagd en zal aan het einde van het jaar het eindfeest 

worden georganiseerd. Door deze constructie hebben eerstejaars die bijvoorbeeld 
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eerst willen aankijken hoe de studie bevalt, in februari nog een kans om in deze 

commissie te stappen. Omdat de feestcommissie twee feesten zal organiseren in 

plaats van één, is het budget voor de feestcommissie verdubbeld. 

 

Efeze 

Sinds vorig jaar is Toneelgroep Efeze officieel een commissie. Het afgelopen jaar is 

dit goed bevallen. Doordat Efeze aan het begin van het jaar bestaat uit twee praesi-

des, werden er afgelopen jaar vaak dingen kort besproken in plaats van dat er verga-

deringen plaatsvonden. Het afgelopen jaar heeft Efeze daarom updates gestuurd 

naar het bestuur in plaats van notulen, zodat het bestuur op de hoogte kon blijven. 

Dit werkte goed en zal dan ook komend jaar worden voortgezet. Aangezien de as-

sessor intern zelf in deze commissie zit, zal de assessor extern over deze commissie 

op de hoogte worden gehouden. 

 

Integratiecommissie 

Afgelopen jaar heeft bestuur Parcival in samenspraak met bestuur Yggdrasil de inte-

gratiecommissie opgericht als proefcommissie. Deze commissie heeft nu een jaar ge-

draaid en is afgelopen juni weer opgestart door bestuur Parcival. Uit de enquête van 

vorig jaar en de evaluatievergadering bleek wat er dat jaar goed is gegaan en wat nog 

kan worden verbeterd. Hieruit bleek onder andere dat nog extra nagedacht kon 

worden over het enthousiast en actief maken van de mentorgroepjes. Deze informa-

tie wordt en is meegenomen in de huidige integratiecommissie bij het organiseren 

van de mentorgroepjes en activiteiten. In september zijn al enkele activiteiten geor-

ganiseerd door de commissie en dit zal tot en met november worden voortgezet. 

 

Pyrosblog 

De afgelopen maanden heeft bestuur Halcyon in samenwerking met de Pyrosredac-

tie nagedacht over het opzetten van een blog. De blog zal worden beheerd door een 

eigen redactie en zal ook worden opgezet onder een nieuwe naam. Ideeën voor in 

deze blog zijn meer extern gerichte artikelen, rubrieken, columns en ook eventueel 

beeldmateriaal, zoals het maken van museumvlogs. De blog zal openbaar zijn en 

daardoor als voornaamste doel hebben een groter publiek te bereiken. In de komen-

de maanden zullen deze ideeën verder worden geconcretiseerd. 

 

Gilden 

Het bestuur zal het gildecontrolesysteem van Yggdrasil voortzetten. Hierbij zal de 

assessor intern de gilden onder haar hoede nemen. Uit de enquête bleek verder dat 
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veel gilden het afgelopen jaar inactief waren en er weinig activiteiten werden geor-

ganiseerd. Bestuur Halcyon hoopt dit te kunnen verbeteren door gildepraesides van 

slapende gilden zo snel mogelijk te benaderen en hierbij ook een suggestie te geven 

voor een eventuele nieuwe activiteit, om zo het opnieuw opbloeien van deze gilden 

te stimuleren. 

Verder wil het bestuur graag blijven samenwerken met gilden bij bestuursac-

tiviteiten en zal het gilden de mogelijkheid geven zichzelf te promoten middels de 

maand- en weekprogramma’s. Daarnaast zullen gilden worden aangespoord hun 

activiteiten op de website te promoten. 

 

Locaties 

De afgelopen jaren is Café de Keyzer de locatie geweest voor het merendeel van de 

lezingen en andere activiteiten. Uit de eindejaarsenquête blijkt ook dat dit verreweg 

de meest geliefde locatie is onder Prometheanen. Men noemt als reden dat het er niet 

te druk is, dat het in het centrum van Leiden ligt, en dat er vooraf een drankje ge-

dronken kan worden. Net zoals vorige jaren is het nu echter wederom de vraag of de 

Keyzer nog wel genoeg plek biedt. Mocht het gebeuren dat de vereniging Café de 

Keyzer ontgroeit, dan zullen andere locaties worden aangedaan. Vooralsnog zal De 

Keyzer echter als een van de centrale opties worden aangehouden. Daarnaast is be-

stuur Halcyon van plan ook activiteiten in Café de Vergulde Kruik te organiseren, 

alhoewel deze locatie met name op de woensdag vaak door andere verenigingen is 

gereserveerd. 

Bij activiteiten waarbij veel publiek wordt verwacht (zoals die in september en 

oktober) zal worden uitgeweken naar universiteitsgebouwen zoals de Spectrumzaal 

in Plexus en zalen in het Lipsius. De borrels erna zullen dan plaatsvinden in De Key-

zer. Wat betreft locaties heeft bestuur Halcyon dus een relatief conservatieve hou-

ding, hiermee blijk gevend aan de wil van de leden. 

Prometheus zal komend jaar ook plaatsnemen in de Plexus adviesgroep, een 

orgaan dat de belangen van verschillende besturen die werken op Plexus behartigt. 

 

Cultuursociëteit 

Hoe het verloop van de Cultuursociëteit zal zijn komend jaar is voor nu moei-

lijk te zeggen. Prometheus heeft afgelopen jaar een sleutelrol gespeeld in het bijeen-

brengen van de Cultuursociëteit en zal dat ook blijven doen met Bo Salomons als 

nieuwe voorzitter. Bestuur Halcyon wil een actieve maar tegelijk kritische rol inne-

men in de Cultuursociëteit, om zo het proces beter te laten verlopen. In plaats van 

grote beloftes staat het bestuur voor heldere, regelmatige communicatie, zodat de 
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leden van alle verenigingen gedurende het hele jaar genoeg inzicht (en inspraak) 

hebben in het proces. 

 

Samenwerking met andere verenigingen 

Prometheus is geen eiland; bestuur Halcyon is ook enthousiast over het organiseren 

van activiteiten met andere verenigingen. 

De twee zusterverenigingen van Prometheus zijn ViaKunst uit Utrecht en Par-

ticolarte uit Amsterdam. Vanuit de vereniging is er blijk gegeven van verschillende 

maten van interesse in het zusterverband dat Prometheus met hen heeft. Enkele le-

den geven aan er niet echt om te geven, terwijl anderen het jammer vinden dat er 

weinig animo voor lijkt te zijn. Dit jaar is de grote gezamenlijke activiteit in Leiden, 

en bestuur Halcyon gaat proberen om iets te organiseren dat duidelijk onze gedeelde 

interesses naar voren brengt. Daarnaast streeft het bestuur ernaar om twee kleinere 

activiteiten te hebben, met elke vereniging een, die dan waarschijnlijk zullen plaats-

vinden in de andere steden.   

Naast onze zusterverenigingen zijn er ook genoeg verenigingen in Leiden met 

wie Prometheus interesses deelt. Vanuit de vereniging is er ook blijk gegeven dat er 

interesse is voor samenwerking met enkele van hen. Bestuur Halcyon is erg enthou-

siast over samenwerking met verenigingen die zijn aangesloten bij het Veelzijdig 

Verenigingen Overleg, zoals Het Duivelsei, Collegium Musicum, SIB en anderen. Het 

bestuur is van plan een actieve houding in te nemen in het samenwerken met deze 

verenigingen, ook zodat Prometheus meer naamsbekendheid krijgt onder andere 

Leidse studenten.  

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking zal komen te liggen in de 

VVO-week, die wederom in maart zal plaatsvinden. De afgelopen twee jaar is geble-

ken dat dit een goede manier is om banden op te bouwen met de andere verenigin-

gen, en er is ook zeker positief op gereageerd. Dit jaar is het plan om eerder te begin-

nen met de organisatie van deze week, om zo alles zo soepel mogelijk te laten verlo-

pen. 

Als laatste staat Prometheus, als vereniging met een sterk inhoudelijk ka-

rakter, altijd open voor samenwerkingen met studieverenigingen. Hierbij zal het dan 

vooral gaan om lezingen. Op deze manier kan Prometheus bijdragen aan het culture-

le en inhoudelijke karakter van het studentenleven. 
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Communicatie en promotie 

Aangezien het bestuur dit jaar een zesde lid heeft dat zich compleet kan focussen op 

de PR, zal extra worden ingezet op promotie en communicatie. Daarom gaat er dit 

jaar extra geld naar de post ‘Promotiemateriaal’.  

Bestuur Halcyon tracht externen bekend te maken met Prometheus door mid-

del van sociale media en maandelijkse posters. Promotie voor activiteiten zal plaats-

vinden via de Twitterpagina, de externe en interne Facebookpagina, de In-

stagrampagina, de weekmail, het maandprogramma en de website. Wat betreft de 

Instagrampagina streeft het bestuur dit jaar naar een wekelijkse post. Aangezien In-

stagram vooral leden en al geïnteresseerde volgers bereikt, is het doel van deze posts 

niet promotie voor externen, maar het delen van herinneringen en enthousiasmeren 

voor activiteiten. Zo krijgt de Prometheus Instagram een meer nostalgische sfeer. 

Eventuele externen die de Instagram pagina bezoeken krijgen zo ook een meer au-

thentiek beeld van de vereniging.  

Verder wil bestuur Halcyon de leden meer hulp geven bij het promoten van 

hun activiteiten. Naast het uitvoeren van de standaard PR-taken zal de assessor PR 

daarom onder bestuur Halcyon fungeren als “PR-adviesorgaan”. Zo kunnen leden 

de assessor PR om hulp of advies vragen voor, bijvoorbeeld, het maken van commis-

siepromotiefilmpjes of het promoten van speciale gildeactiviteiten. De assessor PR 

kan hierbij de hulp inschakelen van de PR-commissie. Zo ontstaat tevens een actieve-

re betrokkenheid van de PR-commissie bij de vereniging. 

 

Merchandise 

Bestuur Halcyon streeft dit jaar naar merchandise waarbij extra aandacht wordt be-

steed aan een mooi ontwerp, bijvoorbeeld een leuke illustratie, naast het gebruikelij-

ke Prometheuslogo. Ook zal merchandise dat over is van voorgaande besturen nog 

actief verkocht worden. Indien het bestuur nieuwe merchandise aanschaft, zal reke-

ning worden gehouden met de voorkeuren die blijken uit enquêtes. Om de commu-

nicatie rondom het kopen en ophalen van merchandise gestroomlijnder te regelen, 

zal de quaestor het vaste aanspreekpunt worden wat betreft merchandise. 

 

Maandprogramma 

Het bestuur heeft, in samenwerking met de PR-commissie, een nieuwe lay-out ont-

worpen voor het maandprogramma. Deze heeft een modernere uitstraling en zal 

daarnaast ook het leesgemak bevorderen. In dit maandprogramma wordt rekening 

gehouden met het nieuwe kleurenschema, dat ook onder dit bestuur samen met de 
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PR-commissie is ingesteld. Dit nieuwe Prometheuskleurenschema verzorgt een ho-

mogeen en esthetisch thema rondom het karakteristieke Prometheusrood. 

 

Cultuurfestival 

Bestuur Halcyon streeft dit jaar naar het organiseren van een openbaar evenement 

waarbij Prometheanen de ruimte wordt geboden om hun talenten naar de buitenwe-

reld te brengen en gefocust wordt op de cultuur die leeft onder studenten. De essen-

tie van dit evenement zal non-profit zijn en uitgaan van een nader te bepalen goed 

doel. Het bestuur hoopt met dit evenement niet alleen naamsbekendheid te creëren, 

maar vooral enthousiasme voor cultuur en zelfontwikkeling met Leiden te delen. Het 

festival wordt door bestuur Halcyon gezien als een eenmalig plan waar zij veel pas-

sie voor hebben en graag extra werk in willen steken. 
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4. Begroting bestuur Halcyon 2018-2019 
 

  

 
    Nieuw Oud 

  Bedragen zijn in euro's     postbeleid postbeleid 

  

 

Resultaat      

Yggdrasil       

2016-2017 

Resultaat     

Parcival              

2017-2018 

Begroting     

Halcyon              

2018-2019 

Begroting     

Halcyon              

2018-2019 

  Inkomsten         

1 Contributies 10415,00 11012,00 11300,00 11300,00 

2 Vrienden 419,00 392,00 392,00 392,00 

3 Reünisten 670,00 876,00 976,00 976,00 

4 Subsidies/sponsoring 130,00 170,00 170,00 170,00 

5 Rente 31,49 11,34 5,00 5,00 

6 Inkomsten Merchandise 0,00 78,59 25,00 25,00 

7 Overige inkomsten 101,23 132,95 75,00 75,00 

8 Subtotaal inkomsten 11766,72 12672,88 12943,00 12943,00 

9 Reservering voorgaande jaar 40,00 0,00 0,00 0,00 

10 Totaal inkomsten 11806,72 12672,88 12943,00 12943,00 

            

  Uitgaven         

  Ab-Actiaat         

11 Print- en kopieerkosten 402,12 363,55 150,00 200,00 

12 Postzegels 705,13 748,31 550,00 750,00 

13 Enveloppen 305,98 37,51 150,00 200,00 

14 Promotiemateriaal 0,00 394,24 600,00 750,00 

15 Overige uitgaven 11,56 160,18 75,00 75,00 

16 Subtotaal 1424,79 1703,79 1525,00 1975,00 

            

  Vereniging         

17 Representatiekosten extern 215,33 327,86 300,00 300,00 

18 Presentjes intern 446,71 418,29 450,00 450,00 

19 Sprekerspresentjes 320,87 232,55 300,00 300,00 

20 Sprekers 427,88 227,66 300,00 300,00 

21 Grote Namen   375,00 0,00 0,00 

22 Doordeweekse activiteiten 332,04 432,56 450,00 400,00 

23 Weekendactiviteiten 425,55 321,41 500,00 450,00 

24 Terugkerende activiteiten 482,41 326,35 500,00 500,00 

25 Subsidie Almanak 862,84 709,89 750,00 750,00 

26 Subsidie Dagjes 242,42 232,72 300,00 300,00 

27 Subsidie Dies 43,87 21,35 100,00 100,00 

28 Subsidie Efeze 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Subsidie Feest 113,23 154,59 250,00 250,00 
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30 Subsidie EL CID 773,27 776,89 900,00 900,00 

31 Subsidie Februari 150,00 108,00 150,00 150,00 

32 Subsidie Fotoboek 396,10 318,75 300,00 300,00 

33 Subsidie Gala 160,74 25,15 300,00 300,00 

34 Subsidie Kamp 614,52 731,85 800,00 800,00 

35 Subsidie Mei 178,00 59,88 150,00 150,00 

36 Subsidie Pyros 820,50 699,88 800,00 800,00 

37 Subsidie Integratiecommissie   23,87 75,00 75,00 

38 Saldo commissies 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 Internetkosten 19,00 87,97 100,00 100,00 

40 Merchandise 125,84 235,95 0,00 0,00 

41 Aanvullende Subsidie Lustrum 471,73       

42 Subtotaal 7622,85 6848,42 7775,00 7675,00 

            

  Overig         

43 PKvV 185,00 185,00 185,00 185,00 

44 Constitutie 187,25 242,00 220,00 220,00 

45 Quaestuur 363,08 520,27 550,00 550,00 

46 Onvoorzien 840,05 347,28 688,00 688,00 

47 Reservering website     300,00 0,00 

48 Reservering zesde lustrum 300,00 400,00 200,00 150,00 

49 Reservering spaarplan 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

50 Reservering fotocamera 0,00   0,00 0,00 

51 Reservering beamer  0,00   0,00 0,00 

52 Reservering Labor Vincit 250,00       

54 Subtotaal 3625,38 3194,55 3643,00 3293,00 

            

  Subtotaal uitgaven 12673,02 11746,76 12943,00 12943,00 

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

  Totaal uitgaven  12673,02 11746,76 12943,00 12943,00 

            

  Verschil subtotaal -906,30 926,12 0,00 0,00 

  Verschil totaal -866,30 926,12 0,00 0,00 

 


