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1. De vereniging 

 

De volledige naam van de vereniging luidt Algemene Studentenvereniging Prometheus, met 

hoofdletters A en S. De afkorting is: A.S.V. Prometheus, dus met hoofdletters en puntjes 

tussen de hoofdletters.  

 

Prometheus wordt altijd met een hoofdletter geschreven, ook in samenstellingen zoals 

Prometheusjaar.  

 

Een lid van Prometheus is een Prometheaan; het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord is 

Prometheaans.  

 

 

2. Het bestuur en bestuursfuncties 

 

De namen van besturen worden met hoofdletters geschreven, maar het woord ‘bestuur’ niet: 

→ Het gastenboek van bestuur Yggdrasil was bijna ontvreemd door bestuur Elegast. 

 

In bijlage A vind je een lijst met bestuursnamen en hoe ze gespeld moeten worden en hoe 

een bestuurslid van elk bestuur genoemd wordt.  

 

Prometheus kent de volgende bestuursfuncties: praeses, ab-actis, quaestor, assessor intern, 

assessor extern en assessor pr. Bestuursfuncties worden met een kleine letter geschreven. Let 

op het koppelteken bij ab-actis.  

Meervouden zijn: praesides, ab-actissen, quaestoren, assessoren intern of internen, 

assessoren extern of externen en assessoren pr.  

 



Oud-besturen worden o.t.-bestuur.  

Het huidige bestuur is het h.t.-bestuur.  

Het aanstaande bestuur is het f.t.-bestuur, maar wanneer ze nog niet zijn ingestemd op een 

ALV zijn ze het kandidaats f.t.-bestuur. 

De afkortingen kunnen eventueel ook los gebruikt worden, zonder ‘bestuur’. De spelling is 

dan: o.t.; h.t.; f.t.; kandidaats f.t.  

Let goed op het al dan niet gebruiken van het koppelteken en het gebruik van kleine letters.  

 

De afkortingen kunnen ook gebruikt worden in combinatie met een bestuursfunctie. Er komt 

dan geen streepje tussen de afkorting en de naam van de functie: h.t. praeses, f.t. ab-actis, o.t. 

quaestor.  

 

 

3. Commissies 

 

De namen van commissies worden zonder hoofdletter gespeld. Ook activiteiten die zijn 

afgeleid van de commissienaam, bijvoorbeeld lustrumdag of dies, worden zonder 

hoofdletter gespeld.  

Opvallende commissienamen: EL CID-commissie; pr-commissie; de Pyrosredactie 

 

 

4. Gilden 

 

Het meervoud van gilde is gilden. Gilde is een het-woord. Samenstellingen met gilde als 

tweede lid zijn dus ook het-woorden. In samenstellingen waarin gilde het eerste lid vormt, 

wordt geen tussen-n geschreven: gildeactiviteit, gildepraeses.  

 

De namen van gilden worden wel met hoofdletters geschreven. Kijk voor de spelling van de 

namen van de verschillende gilden op de website.  

 

 

5. Andere organen/personen 

 

De volgende instanties binnen Prometheus worden met een hoofdletter geschreven: 

De Raad van Advies of de Senaat. 

Het Comité van Aanbeveling of het CvA.  

Vrienden en Reünisten.  

 

Samenstellingen met bovenstaande instanties worden ook met hoofdletters geschreven, 

bijvoorbeeld Senaatslid, Vrienden- en Reünistendag, Reünistenlezing.  

 

 

6. Spelling vaste activiteiten 

 

Over het algemeen worden activiteiten met een kleine letter geschreven. Uitzonderingen zijn 

activiteitsnamen die bestaan uit een samenstelling met als eerste lid een woord dat met een 

hoofdletter geschreven wordt, bijvoorbeeld Reünistenlezingen.  



 

Ook afkortingen krijgen vaak hoofdletters, die behouden blijven in samenstellingen: ALV-

notulen, EL CID-week, BRC-presentatie.  

 

BRC was oorspronkelijk de afkorting van buitenlandreiscommissie, maar wordt 

tegenwoordig ook gebruikt om de buitenlandreis zelf aan te duiden: 

Ik heb zo veel zin in de BRC!1 

Ga jij ook mee op BRC? 

 

Let ook op de spelling van de volgende activiteiten: 

Constitutie-high tea  

Eten-bij-een-Prometheaan (EbeP) 

 

 

7. Communicatie activiteiten 

 

Als je een programma schrijft, wees dan consequent in de aanduiding van tijdstippen. 

Gebruik bijvoorbeeld altijd de volgende vorm: 20.30 uur.  

Dit geldt ook voor geldbedragen. Er zit een spatie tussen het euroteken en het bedrag.  

 

Prometheus is te vinden op veel verschillende locaties; zie voor de correcte spelling van deze 

locaties de bijlage.  

 

 

  

                                                      
1 Over het algemeen gebruiken Prometheanen deze zin niet om te verwijzen naar de commissie, 

hoewel dat natuurlijk wel mogelijk is.  



Bijlagen 
 

 

Bijlage A: bestuursnamen 

 

Jaar Bestuur Naam Bijnaam bestuursleden 

2016-2017 26 Yggdrasil  

2015-2016 25 Nehalennia  

2014-2015 24 Andromeda Andromedanen/Geitjes 

2013-2014 23 Elegast Elegasten 

2012-2013 22 Avalon Avalonianen/Appels 

2011-2012 21 Insomnia Kippen 

2010-2011 20 Sprezzatura Sprezzels 

2009-2010 19 Echnaton Tonnetjes 

2008-2009 18 Ithaka  

2007-2008 17 Kastalia  

2006-2007 16 Pentekaideka/Πεντεκαίδεκα  

2005-2006 15 Anansi  

2004-2005 14 Alexander  

2003-2004 13 Pandora  

2002-2003 12 Hèpar phuomenon/ἧπαρ φυόμενον  

2001-2002 11 Lumen naturale  

 

 

Bijlage B: commissienamen 

 

De acquisitiecommissie 

De almanakcommissie 

De archiefcommissie 

De buitenlandreiscommissie (BRC) 

De dagjescommissie 

De eindfeestcommissie 

De EL CID-commissie 

De fotocommissie 

De galacommissie 

De internetcommissie 

De kampcommissie 

De kascontrolecommissie 

De lustrumcommissie 

De pr-commissie 

De Pyrosredactie 

De themamaandcommissie februari 

De themamaandcommissie mei 

De weekendjescommissie I / de weekendje I-commissie 

De weekendjescommissie II / de weekendje II-commissie 

 



Bijlage C: veelvoorkomende afkortingen 

 

ALV – algemene ledenvergadering 

CASSA – Commissie  

CvA – Comité van Aanbeveling 

EbeP – Eten-bij-een-Prometheaan 

EL CID – Enige Leidse Commissie IntroductieDagen 

LOW-dag – Leidse Organisatie- en Wisseldag 

LUF – Leids UniversiteitsFonds 

MASCQ – Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus (aanduiding voor de grote vijf 

studentenverenigingen in Leiden) 

PKvV – Plaatselijke Kamer van Verenigingen 

VVO – Veelzijdige Verenigingen Overleg 

 

 

Bijlage D: veelgebruikte locaties 

 

Café de Keyzer / De Keyzer 

Studentencentrum Plexus / Plexus (zonder lidwoord) 

 Bijvoorbeeld: de lezing vindt plaats in de Spectrumzaal van Plexus. 

Het Lipsius / het Lipsiusgebouw / Lipsius (zaal) 005 

 Bijvoorbeeld: de lezing vindt plaats in het Lipsius / in Lipsius 005. 

Café De Vergulde Kruik / De Vergulde Kruik / De Kruik 

De Leidse Studenten Ekklesia / Ekklesia 

 

Kijk voor de spelling van andere locaties op hun eigen website.  

 

 

 

 

 


