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 Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op 27 januari 2021 

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

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Daphne Bras 

Earryt Sijm  

Eline Berkhout 

Esmée van ‘t Hof 

Eva van der Meer 10 

Joris van de Riet 

Kae Vogelzang 

Kaylee van Tilburg (tot 21:38 uur) 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman (vanaf 19:46 uur) 15 

Louise Lagarde 

Marit Tijhuis 

Martijn de Jong  

Miranda Lake (tot 22:13 uur) 

Quinty van der Zee (tot 20:36 uur) 20 

Pauline Witteveen 

Roy Vlieland (vanaf 20:17 uur tot 21:18 uur) 

Sander Huls 

Sofie Cappenberg 

Sterre Mulder 25 

Susan van den Dool 

Thom Wessel 

Vera Hoijtingh 

Wessel de Kok 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 30 

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. 

 

#1. Opening 35 

Marit Tijhuis heet iedereen welkom bij de halfjaarlijkse ALV van bestuur Amaryllis. Om de 

ledenvergadering ook online zo soepel mogelijk te laten verlopen, vraagt ze iedereen 

om de microfoon uit te zetten te zetten. Wie een vraag heeft of iets wil zeggen, mag 

de microfoon aanzetten, 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 40 

natuurlijk worden aangegeven. Marit vertelt dat, op basis van de recent ingevoerde 

wet1, technische problemen geen reden zijn om een ALV ongeldig verklaren. Mocht 

                                                      

 
1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.    
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er blijken dat er grote problemen zijn, dan kan eventueel een pauze worden ingelast 

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

ledenvergadering zonder grote onderbrekingen voltooid worden. Wie zelf tegen 45 

technische problemen aanloopt, kan Louise Lagarde benaderen. Het bestuur wil deze 

ledenvergadering graag opnemen. Als Sterre Mulder internetproblemen heeft, kan 

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

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. 50 

Niemand heeft vragen of bezwaren. 

Marit opent de vergadering om 19:34 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Marit leest de agenda voor en zegt dat ze agendapunt 10 ‘Decharge commissieleden’ graag 55 

wil wijzigen in ‘Installatie en decharge commissieleden’. Ze 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 6  

‘Algemeen halfjaarverslag’.  60 

 

#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 Loes de Bruin voor Esmée van ‘t Hof en 65 

van Thijs-Jan Kamp voor Kae Vogelzang. Sterre deelt de vergadering mee dat nu het 

moment is om nog niet genoemde machtigingen te overhandigen. 

Niemand geeft aan een andere machtiging te hebben. 

 

#4. Notulen vorige vergadering 70 

Marit zegt dat de notulen van de ALV van 10 december per mail zijn opgestuurd. 

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

Er zijn geen vragen.  

Marit neemt de notulen van de vorige ledenvergadering bij hamerslag en per acclamatie aan. 

Joris van de Riet klapt. 75 

Marit bedankt Joris voor de klap.  

 

#5. Mededelingen 
Marit zegt dat het bestuur ook bij deze ALV niet in staat is om speculaas uit te delen. Ze 

hoopt dat iedereen zelf voor versnaperingen heeft gezorgd. Ze vraagt of er vanuit de 80 

zaal nog mededelingen zijn.  

Er zijn geen mededelingen. 

Louise vraagt iedereen die tijdens de ledenvergadering binnenkomt of weggaat, dit in de 

hoi-doei chat te schrijven.  

 85 

#6. Algemeen halfjaarverslag 
Marit zegt dat iedereen als het goed is de ALV-stukken via de mail ontvangen heeft en de 
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gelegenheid heeft gehad de stukken te lezen. Daarom zal ze het algemeen halfjaarverslag 

niet integraal voorlezen, tenzij daar grote behoefte aan is. 

Niemand geeft blijk hier behoefte aan te hebben. 90 

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

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

men dit goed vindt. 

De zaal vindt het goed. 

Esmée vertelt dat Earryt Sijm en zijzelf de vragen van de Raad van Advies zullen stellen, ook 95 

namens Joris, Leonie Dams en Eveline van der Veen.  

Marit denkt dat er verder geen opmerkingen zijn en geeft het woord aan de Raad voor 

vragen over het kopje “COVID-19”. 

Esmée vraagt of het lukt om er bij fysieke activiteiten voor te zorgen dat de RIVM-richtlijnen 

goed worden nageleefd. 100 

Marit bekent dat het bestuur in september heeft gemerkt dat afstand houden in grote 

groepen lastig is. Bij latere activiteiten met groepen van maximaal vier mensen bleek 

de anderhalve meter goed aan te houden.   

Esmée vraagt hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat gilden zich aan de richtlijnen houden, 

wanneer de gilden weer fysieke activiteiten kunnen organiseren. 105 

Marit merkt op dat fysieke gildeactiviteiten in deze situatie nog niet mogelijk zijn. Het is nog 

maar afwachten wanneer het wel weer kan. Bij de meeste activiteiten zal een 

bestuurslid aanwezig zijn dat een oogje in het zeil houdt. Verder zal het bestuur de 

gildepraesides meegeven dat ze zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen.  

Marit gaat verder naar het kopje “Locaties”. 110 

Earryt vertelt dat hij vandaag de tegenhanger van Esmée is als lid van de Raad van Advies. 

Hij vraagt of Zoom ook gebruikt zal worden voor commissie- of gildeactiviteiten, 

zoals is gedaan bij de cocktailworkshop van de dagjescommissie. 

Marit zegt dat het bestuur onderzoekt of dat mogelijk is. Vaak zal er een bestuurslid 

aanwezig zijn dat een bijeenkomst kan beheren. Het bestuur is voornemens om Zoom 115 

zoveel mogelijk in te zetten, omdat het geld kost.  

Earryt vraagt wat de kosten van het Zoomabonnement zijn. 

Eva van der Meer antwoordt dat het € 17,-- per maand kost. Doordat het huidige 

bestuursjaar nog negen maanden duurt, komt dat neer op € 160,--.  

Eline Berkhout zegt twee vragen te hebben over “Locaties”. Er is gezegd dat het in Café de 120 

Keyzer moeilijk is om afstand te houden. Eline vertelt, voor wie er nog nooit geweest 

is, dat het een rare ruimte met kleine gangetjes is. Ze vraagt of het bestuur terug wil 

gaan naar De Keyzer of naar een andere locatie, als activiteiten ooit weer fysiek 

kunnen plaatsvinden.  

Marit zegt dat Eline terecht ‘ooit’ gebruikt, want op dit moment is het niet reëel. In 125 

september en oktober waren activiteiten gepland in Galerie Café Leidse Lente. 

Mogelijk is dat een geschikt alternatief. Het is echter de vraag of fysieke activiteiten 

überhaupt weer mogelijk zijn en wat het RIVM zegt over de maximale groepsgrootte. 

Eline vertelt dat ze het beleidsplan opnieuw heeft gelezen om het te vergelijken met het 

halfjaarverslag. Daarin stond dat er een locatiecommissie zou worden opgericht om 130 

geschikte anderhalvemeterlocaties in kaart te brengen. Ze vraagt of dit gebeurd is.  

Marit antwoordt dat de commissie niet is opgericht. Eind september bleek het al niet 

haalbaar om fysieke activiteiten te organiseren. Het hutspoteten kon bijvoorbeeld niet 

doorgaan, omdat het door de aangescherpte regels niet meer mocht. Gezien de 
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huidige situatie lijkt het er niet op dat fysieke activiteiten snel weer kunnen 135 

plaatsvinden. Mocht het bestuur locaties nodig hebben, dan komt het aan op Louise 

als assessor extern om die te vinden. Marit vraagt of er vragen zijn over het kopje 

“Programma”. 

Esmée vraagt of er misschien andere soorten activiteiten zijn die het bestuur wil uitproberen. 

Marit vraag aan welk soort activiteiten Esmée denkt. 140 

Esmée zegt dat het bestuur nu lezingen en alternatieve activiteiten heeft georganiseerd. Ze 

vraagt zich af of het bestuur ook plannen voor nieuwe dingen heeft. 

Marit zegt dat de online mogelijkheden beperkt zijn. Het bestuur is op zoek naar creatieve 

invullingen voor interactieve activiteiten, maar die term is heel breed. Ze vindt het 

lastig om een ander soort activiteit aan te geven.  145 

Esmée vraagt of het vinden van sprekers voor online lezingen moeilijk is of dat het meevalt. 

Marit zegt dat een enkele spreker niet reageert of niet in de gelegenheid is op de 

voorgestelde datum, net als in een reguliere situatie. Ze denkt niet dat het extra 

moeite kost.  

Eline vindt het programma tot nu toe heel fijn. Ze komt niet heel vaak, maar als ze wel komt 150 

is het erg leuk. Ook is ze fan van de wandelmomentjes. Ze vertelt dat ze al persoonlijk 

omgaat met de meeste bestuursleden en ook buiten de wandelmomentjes om met hen 

kan wandelen. Ze wil ook graag wandelen met iemand die ze niet kent en vraagt of 

het mogelijk is om wandelmomentjes tussen twee leden te faciliteren. 

 155 

Lisette Neeleman komt binnen om 19:46 uur.  

 

Marit zegt dat het bestuur het gaat meenemen. 

Esmée wil het bestuur meegeven dat de drempel wel hoger kan zijn om te wandelen met een 

onbekende. Misschien is het handig een groepsapp aan te maken zodat mensen meer 160 

keuze hebben.  

Eline merkt op dat er nu ook geen keuze is met welk bestuurslid je wandelt. 

Esmée denkt van wel. 

Marit vertelt dat er geen keuze was toen de wandelmomentjes in groepjes van vier zouden 

plaatsvinden, omdat het dan minder persoonlijk is. Toen de wandelmomentjes één-165 

op-één werden, heeft het bestuur de naam van het bestuurslid aan de datum 

toegevoegd in het aanmeldformulier. 

Eline staat het bij dat ze alleen data heeft doorgegeven. Ze kan zich herinneren dat ze beide 

keren verbaasd maar erg gelukkig was toen bleek dat ze met Marit en Eva ging 

wandelen. 170 

Marit denkt dat Eline heeft gewandeld in de tijd dat het wandelmomentje aanvankelijk met 

vier personen zou zijn. 

Eline vindt Esmées idee goed, want ze wil graag mensen zien die ze niet kent.  

Marit zegt dat het soms als drempel kan voelen om te wandelen met iemand van wie iemand 

alleen de naam kent, maar het bestuur heeft ook gemerkt dat het sommigen helemaal 175 

niet tegenhoudt. 

Earryt voegt toe dat het bestuur in het formulier de keuze kan toevoegen om te wandelen 

met een willekeurig iemand of met een bestuurslid. Het lijkt hem persoonlijk een leuk 

idee, ook om de ledenbinding te stimuleren.  

Esmée denkt dat het een leuke optie zou kunnen zijn. 180 
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Eline meldt dat iemand haar al heeft geappt met de vraag of ze wil komen wandelen. Ze 

geniet er erg van en heeft een goede avond.   

Marit gaat door naar het kopje “Verenigingscultuur”. 

Earryt vraagt of het bestuur een verklaring heeft voor de betrekkelijk lage opkomst bij en de 

korte duur van de online borrels. 185 

Marit zegt dat het bestuur, zoals verderop in halfjaarverslag staat, zich kan voorstellen dat 

leden de voorkeur geven aan enkele fysieke contacten in plaats van een digitale borrel 

op Discord. Daarnaast zitten studenten al veel achter hun computer, waardoor ze ‘s 

avonds misschien liever een boek lezen of breien.  

Earryt vraagt of het bestuur nieuwe plannen heeft om de verbinding tussen leden of de 190 

verbinding van leden met de vereniging te verbeteren, naast wat het tot nu toe al in 

gang heeft gezet. Hij denkt dat de eerder genoemde andere aanpak van het 

wandelmomentje hier ook een rol in kan spelen. 

Marit zegt dat er geen concrete plannen zijn. Het bestuur houdt zijn ogen en oren open en 

staat open voor suggesties. Ze vraagt gaat door naar het kopje “Website”. 195 

Esmée zegt dat de RvA geen vragen heeft.  

Eline zegt dat in het halfjaarverslag staat dat het digitale archief zoveel mogelijk is 

aangevuld. Ze vraagt wat dit betekent en of er ook bestanden zijn die niet gelukt om 

in het archief te zetten, waarvan het bestuur dat wel had gewild.  

Sterre antwoordt dat er nog twee maandprogramma’s uit 2015 en 2018 ontbraken. Ook 200 

konden enkele beleidsplannen en de statuten niet worden gedownload. Dit heeft ze 

opgelost en ze heeft het archief aangevuld met de bestanden van het afgelopen 

halfjaar.  

Eline denkt dat men het wel overleeft zonder de twee maandprogramma’s, maar waardeert 

de inzet.  205 

Marit vraagt of er vragen zijn over het kopje “Vrienden en Reünisten”. 

Earryt zegt dat het bestuur aangeeft dat er weinig respons is gekomen op de enquête. Hij 

vraagt of het van plan is om toch veranderingen door te voeren op het gebied van de 

Vrienden en Reünisten. 

Marit antwoordt dat er een verandering is doorgevoerd door de nieuwe de opmaak en opzet 210 

van de informatie aan de Vrienden en Reünisten. Dit bestond uit een getypte brief en 

is nu omgevormd tot een aantrekkelijk ogende nieuwsbrief. Dat is de belangrijkste 

verandering. In tegenstelling tot wat in het beleidsplan staat, is bestuur Amaryllis 

toch van plan een digitale activiteit te organiseren voor Vrienden en Reünisten. 

Verder zijn er niet heel veel veranderingen, omdat de enquête niet representatief was. 215 

Earryt vraagt of het bestuur al een idee heeft wat voor activiteit het wil organiseren voor de 

Vrienden en Reünisten, nu het online moet. 

Marit zegt dat hier reeds over nagedacht is. In maart gaat het bestuur een pubquiz 

organiseren waarbij de deelnemers in teams samen vragen oplossen. Hierbij kunnen 

ze toch samen praten, terwijl ze ook iets aan het doen zijn, zodat contact voorop staat. 220 

Dat is actiever dan een lezing waarbij iemand ergens op klikt en alleen achter het 

scherm ergens naar kijkt.   

Esmée vraagt of haar ouders naar de pubquiz mogen komen. 

Marit vraagt of ze Vriend of Reünist zijn. 

Esmée zegt dat dat normaal niet hoeft op de Vrienden- en Reünistendag. 225 

Eline merkt op dat er vaak veel Vrienden en Reünisten worden geworven op de Vrienden- 

en Reünistendag. Dat is handig, want zij geven geld. 
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Esmée zegt dat mensen hun ouders zouden kunnen uitnodigen. Ze raadt het bestuur aan 

daarover na te denken.  

Marit vindt het goed klinken. 230 

Joris zegt dat hij ook lid van de Raad van Advies is, maar zich deze vraag pas net bedacht. 

Hij vraagt of de bijdrage van de Vrienden en Reünisten al is ontvangen en of het 

bestuur van plan is om hen achter de broek te zitten of er losser in te zijn. 

Eva zegt dat ze van plan is de bijdrage in april te incasseren, omdat dit staat aangegeven op 

het machtigingsformulier. Zij ziet Vrienden en Reünisten als donateurs, die vrijwillig 235 

geld geven aan de vereniging. Aan de andere kant maakt de vereniging wel kosten 

als ze een Pyros krijgen. Wanneer ze niet betalen, zal ze minder achter degenen 

aanzitten die geen Pyros ontvangen, maar hen wel vragen of ze nog Vriend of Reünist 

willen zijn.  

Marit gaat verder naar het kopje “Quaestuur”. 240 

Esmée roept enthousiast ‘quaestuur!’. Ze vraagt of het mogelijk is om het 

machtigingenformulier op de website te zetten, zodat het gebrek aan machtigingen in 

de toekomst minder problematisch is. 

Eva zegt dat dit zeker het overwegen waard is. Ze moet nog zien of een foto van een 

handtekening ook geldig is, want veel mensen bezitten geen scanner. Als het mogelijk 245 

is, wil ze het zeker toevoegen.  

Esmée vindt het fijn dat de overdracht bij de ING2 dit jaar soepeler is verlopen. Ze vraagt of 

Eva tips heeft voor volgende besturen en hoe de ING verder bevalt. 

Eva zegt dat er niet veel bijzonders is gedaan behalve naar de ING gaan om te zeggen dat er 

een nieuw bestuur is. Daarom heeft ze dus niet veel tips voor het volgende bestuur. 250 

De ING is een grote bank, waardoor ze op sommige dingen voorloopt. Dat is handig 

in het gebruik. Gezien de achtergrond van de ING zou het misschien handig zijn om 

een andere bank te kiezen, maar ze heeft zich hier nog niet in verdiept.  

Susan van den Dool zegt dat er wel wat problemen waren in de overdracht. Ze vraagt of Eva 

het adresprobleem heeft opgelost. 255 

Eva vertelt dat dit probleem in de creditcard zat. Dit wil ze ook opnemen in het draaiboek 

van de quaestor en meteen goed regelen bij de overdracht. Toen ze het 

creditcardbureau had gebeld, heeft ze het adres nogmaals gewijzigd omdat dit de 

eerste keer niet goed gegaan bleek te zijn. 

Earryt vraagt om verduidelijking van het adresprobleem. 260 

Eva vertelt dat een quaestor graag een creditcard wil hebben om bijvoorbeeld een 

Zoomabonnement te betalen. Hiervoor bestaat een apart systeem binnen de bank, 

waarbij apart het adres moet worden doorgegeven. Als dat niet lukt, komt de post bij 

Susan aan. Dit is niet wenselijk en daarom wil ze de volgende keer zorgen dat het wel 

goed gaat. 265 

Esmée vraagt of er plannen zijn om de gilden te stimuleren om acquisitie aan te vragen. 

Eva zegt dat ze sowieso probeert commissies te stimuleren om acquisitie aan te vragen. Er 

liggen ook wat plannen om gilden actiever te maken. 

Marit voegt toe dat bestuur Amaryllis van plan is om brainstormsessies te organiseren met 

de gildepraesides om te kijken wat er online mogelijk is. Dan kan er ook op het 270 

gildepotje worden gewezen.  

                                                      

 
2 ING Groep. 



 

 

7 

 

Esmée vraagt of er al grote plannen zijn waaraan het komende halfjaar geld zal worden 

uitgegeven. 

Eva antwoordt dat daarvoor wel plannen zijn.   

Marit voeg toe dat het lastig is om het programma in elkaar te zetten. Hoewel het bij vorige 275 

besturen gebruikelijk was om rond deze tijd van het jaar de planning tot het eind van 

het jaar gereed te hebben, lukt dat bestuur Amaryllis niet. Er zijn wel plannen voor 

een grotere activiteit om geld uit te geven. Het bestuur denkt eraan om meer 

voorwerpen op te sturen, wat al gauw een grotere kostenpost is.  

Esmée vindt dat leuk om te weten en is benieuwd. 280 

Eline vraagt of er iemand anders met vragen is, omdat diegene eerst mag. 

Eva zegt ‘o jee’. 

Eline merkt op dat er extra geld naar de groetjes- en dagjescommissie is gegaan. Ze vraagt of 

het bestuur van plan is om ook andere commissies meer geld te geven als die grote 

plannen hebben.  285 

Eva zegt dat andere commissies nog geen concreet plan hebben. Veel commissies kunnen 

niet meer geld uitgeven. De themamaandcommissie februari had wel plannen om 

geld uit te geven, maar die kunnen niet volledig worden uitgevoerd door de 

coronasituatie. Het is ook nog maar zien hoe het gala loopt. Er zijn daarom niet veel 

commissies die er direct voor in aanmerking komen. Het is zeker te overwegen als er 290 

geld over is, of als het animo vergroot kan worden met extra budget. Dat moet goed 

worden afgewogen. 

Eline wijst op de opmerking in het halfjaarverslag dat er geen gebruik is gemaakt van het 

gildepotje. Ze kan zich niet herinneren of ze als gildepraeses geïnformeerd is dat dit 

bestaat. Misschien is het goed om de gilden erop te attenderen dat er geld is. 295 

Eva meent dat het wel gebeurd is, maar ze kan het ook fout hebben.  

Marit zegt dat het bestuur de gildepraesides ook op het bestaan van het gildepotje zal 

attenderen tijdens de brainstormsessies.  

Eva voegt toe dat het Theegilde al wel een aanvraag heeft gedaan.  

Earryt lijkt het een goed idee om eens in de twee of drie maanden de gildepraesides te 300 

mailen om hen eraan te herinneren dat het gildepotje bestaat. 

Marit zegt dat het bestuur het kan meenemen. 

Miranda Lake schrijft in het tekstkanaal dat ze zich herinnert dat het gildepotje is vermeld in 

de mail over de acquisitiecommissie.  

Esmée vraagt of dit niet al in de zomer was. 305 

Eva zegt dat het rond oktober of november was, na de eerste vergadering van de 

acquisitiecommissie. 

Susan vertelt dat de acquisitiecommissie het gildepotje ook heeft genoemd bij de presentatie 

en op de instagramverhalen.  

Eva zegt dat het voor sommige gilden lastig is om gildeactiviteiten te bedenken, laat staan 310 

om geld uit te geven. Daardoor wordt de populariteit van het gildepotje gedrukt.  

Eline vindt het een puik plan dat Eva het quaestordraaiboek wil aanpassen, want dat is 

absoluut nodig. Ze raadt aan om de kascontrolecommissie hierin te betrekken, omdat 

Eva zelf vooral coronaquaestuur heeft gedraaid en die op sommige vlakken wat 

anders kan zijn. Eline was van plan het draaiboek zelf te wijzigen, maar ze is er niet 315 

aan toegekomen.  

Eva zegt dat de coronaquaestuur haar daar de tijd voor geeft. 
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Eline leest in het beleidsplan dat het bestuur het spaarplan wilde aanspreken voor locaties. 

Na een paar maanden, blijkt dat het uitgeven van geld traag gaat. Ze vraagt of het 

bestuur erop rekent dat er genoeg geld overblijft, of dat het van plan is om het geld 320 

uit het spaarplan wel aan te spreken. 

Eva zegt dat ze dit nog niet binnen het bestuur heeft besproken, maar ze neemt zelf aan dat 

het plan nog steeds staat. Als er fysieke activiteiten mogelijk zijn, is het makkelijker 

om geld uit te geven. 

Marit voegt toe dat het lastig is om uitspraken te doen over dit soort scenario’s, omdat de 325 

situatie zo onzeker is. 

Eline wilde het bestuur niet in een positie brengen waarin het iets moet zeggen wat er over 

zes maanden gaat gebeuren, maar stelde de vraag vanwege boekhoudtechnische 

implicaties. Verder staat er in het beleidsplan dat het bestuur debiteurenmails wilde 

automatiseren. Eline is benieuwd of hierin voortgang is geboekt. 330 

Eva zegt dat er nog geen voortgang is geboekt. Ze is ermee aan de gang geweest, maar liep 

tegen een probleem aan. Ze is wel bereid om te kijken naar mogelijkheden in het 

boekhoudprogramma en daarbuiten. Dit zijn echter slechts wilde toekomstplannen 

waarvan ze niet durft te zeggen of ze gaan uitkomen.  

Marit gaat verder naar het kopje “Commissies”.  335 

Earryt vraagt wat het bestuur verwacht van het vullen van commissies komend jaar, 

aangezien er minder mensen actief zijn. 

Daphne Bras denkt dat het net als dit jaar lastig zal worden, omdat meer ouderejaars minder 

actief worden. Het ligt ook aan de komst van nieuwe eerstejaars. Ze denkt dat het nog 

steeds lastig gaat zijn. Het blijft daarom belangrijk om mensen te motiveren voor 340 

commissies. Het is moeilijk te zeggen hoe het volgend jaar gaat zijn.  

Earryt roept iedereen op zich aan te melden voor commissies, want het is leuk en leerzaam. 

Hij vraagt of het bestuur denkt dat er commissies geschrapt zullen moeten worden, 

gezien de moeilijkheid met het vullen van de commissies. 

Daphne denkt dat het een kwestie is die pas na de aanmeldingen van volgend jaar bekeken 345 

kan worden. Dit jaar is er ook na de aanmeldingen bekeken wie er in welke 

commissie wil zitten en zijn op basis daarvan commissies geschrapt. Ze merkt wel de 

trend op dat er net als vorig jaar geen themamaandcommissie mei is. Het is te 

overwegen om die commissie helemaal niet meer aan te bieden. Ze kan er verder niet 

echt een uitspraak over doen, omdat het eraan ligt welke commissies de leden willen 350 

doen. 

Wessel de Kok denkt dat COVID-19 en de dingen die daardoor niet doorgaan ook een rol 

spelen. Hij had wel de galacommissie willen doen, maar heeft zich niet aangemeld 

omdat hij verwachtte dat het gala niet door zou gaan. 

Daphne zegt dat de galacommissie juist een van de populairste commissies was. De BRC 355 

gaat dit jaar inderdaad ook niet door, omdat het dit jaar natuurlijk moeilijk is. Het is 

de vraag hoe de coronasituatie zich gaat ontwikkelen. Hopelijk speelt het volgend 

jaar minder een rol en kunnen commissies gemakkelijker gevuld worden.  

Earryt vraagt of het bestuur denkt dat het haalbaar is om de Cultuurfabriek volgend jaar wel 

door te laten gaan, aangezien er dit jaar geen commissie kon worden gevormd uit de 360 

aanmeldingen. 

Daphne vindt het heel jammer dat de Cultuurfabriek dit jaar niet door kon gaan. Dit jaar 

waren er nauwelijks aanmeldingen voor. Als dat volgend jaar anders is en er wel 

mensen enthousiast over zijn, ziet ze geen reden om de Cultuurfabriek te schrappen. 
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Het is lastig om na één jaar zonder Cultuurfabriek te zeggen dat het volgend jaar 365 

weer niet door gaat.  

Eline vraagt hoe de communicatie met de commissies gaat. Op borrels kan er worden 

gevraagd om een update of om notulen. Nu kan dat niet. Eline maakt zich zelf ook 

schuldig aan het over het hoofd zien van e-mails. 

Daphne geeft toe dat het lastig is. Het gebeurt vaak dat ze zich bedenkt lange tijd niets van 370 

een commissie te hebben gehoord als de commissies in de bestuursvergadering 

worden doorlopen. Ze moet veel commissies mailen, soms meermaals, en hopen dat 

mensen antwoorden. Ze moet er vooral bovenop zitten en soms loopt ze achter de 

feiten aan. Het was fijner geweest als ze af en toe fysiek om updates kon vragen.  

Eline vindt het fijn om te horen dat het enigszins oké gaat. Het lijkt haar nu erg naar. Door de 375 

stand van zaken wat betreft COVID-19 lijkt het haar heel sterk dat er een gala zal zijn 

in april, een eindfeest in juni en een Weekendje in juni of juli. Ze vraagt naar de 

ideeën van het bestuur over de betreffende commissies.  

 

Roy Vlieland komt binnen om 20:17 uur. 380 

 

Daphne vertelt dat de feest- en weekendjecommissie nog niet officieel van start zijn gegaan. 

Daarom is er nog niet gekeken naar andere mogelijkheden. Zodra die commissies 

gaan beginnen, gaat ze kijken of er een vervangende activiteit mogelijk is. Daar kan 

ze niet veel over zeggen. De galacommissie is van plan om geen gala te organiseren, 385 

maar fysieke danslessen op anderhalve meter afstand indien mogelijk. Die worden 

georganiseerd door een professionele instructeur van het Universitair Sportcentrum 

die goed op de afstand zal letten. Er wordt nu gekeken naar mei, in de hoop dat het 

dan kan. Het kan zijn dat het niet mogelijk is, en als het ook niet in juni kan zit er 

niets anders op dan helemaal geen gala te organiseren, omdat daarvoor geen online 390 

alternatieven zijn.  

Esmée zegt dat er vorig jaar een silent disco mogelijk was in de zomer. Er zou ook een aantal 

online activiteiten kunnen worden georganiseerd als Weekendje. Het is niet 

uitgesloten dat er iets kan gebeuren. Daar zal het bestuur vast met de commissie over 

nadenken. 395 

Daphne zegt dat ze bij vergaderingen van de commissies zal zijn, wanneer die zijn 

opgestart.  

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

Esmée vraagt of er is bijgehouden hoeveel kleinschalige activiteiten van de welcommissie 

zijn georganiseerd en hoeveel verschillende eerstejaars daarbij in totaal aanwezig 400 

waren. 

Marit vraagt of Eline, de praeses van de welcommissie, dit kan beantwoorden. 

Eline zegt dat er slechts één week met kleinschalige activiteiten is geweest, voor er nieuwe 

regels werden ingevoerd. In die week zijn er twee picknicks geweest met elke keer 

vier tot vijf eerstejaars. Dat was beide keren erg leuk, maar daarna is het niet meer 405 

gebeurd door de nieuwe maatregelen.  

Esmée vraagt hoe de opzet van de welcommissie van dit jaar is bevallen en of er nog 

suggesties voor volgend jaar zijn. 

Daphne zegt dat COVID-19 roet in het eten heeft gegooid. Hierdoor kon de nieuwe opzet 

van kleinschalige activiteiten en geen mentorsysteem voor het eerst sinds enkele jaren 410 

niet goed worden uitgeprobeerd. Het is moeilijk om iets te zeggen over hoe het zou 
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zijn gegaan als het wel allemaal fysiek had kunnen plaatsvinden. Misschien is het 

beter om dit nog een keer zo te proberen. Deze welcommissie vond unaniem dat het 

mentorsysteem niet terug hoeft te komen. Dat ligt natuurlijk ook aan de ideeën van 

de komende welcommissie. 415 

Esmée verduidelijkt dat het mentorsysteem bestond uit één of twee mentoren voor een 

groepje eerstejaars. Ze vraagt wat volgens het bestuur bijdraagt aan het feit dat de 

ledenbinding van de eerstejaars redelijk verbeterd is ten opzichte van de vorige twee 

jaren. 

Marit denkt dat eerstejaars in door de omstandigheden weinig studiegenoten zien en 420 

benieuwd zijn om mensen te leren kennen buiten hun studie. Voor eerstejaars is de 

drempel lager om online activiteiten bij te wonen, omdat ze dat nu gewend zijn.  

Esmée merkt op dat het bestuur aangeeft dat er bij sommige activiteiten meer ouderejaars 

zijn, waaruit blijkt dat ze nog wel betrokken zijn bij de vereniging. Ze vraagt of het 

bestuur daarin een trend ziet en hoe het daarop wil inspelen.  425 

Marit antwoordt dat het vooral ging om het dagje van de dagjescommissie en de ALV van 10 

december. Ze hoopt niet dat het bestuur vaker extra ALV’s hoeft te organiseren. 

Mogelijk ligt er potentieel in een grotere betaalde activiteit. Daar zou het bestuur op 

kunnen inspelen.  

Earryt merkt op dat er redelijk wat eerstejaars aanwezig zijn bij deze ledenvergadering. Hij 430 

stelt voor hen te vragen naar hun ervaring met de welcommissie en waarom ze actief 

zijn geworden.  

Wessel antwoordt dat het hem vooral om gezelligheid gaat. Door COVID-19 zit hij snel de 

hele dag aan zijn studie en achter zijn laptop. Als hij toch achter zijn laptop zit, kan hij 

dat beter sociaal doen.  435 

Earryt vraagt om de mening van andere eerstejaars. 

Sofie Cappenberg zegt dat ze met de welcommissie heeft gepicknickt in het begin van het 

jaar. Dat was een goede manier om mensen te leren kennen. Vandaar werd ze naar 

binnen gesleurd door de gilde- en bestuursactiviteiten. 

Earryt vindt het goed dat ze er is.  440 

Esmée vindt het goed om te horen.  

Eline zegt dat ze uit zichzelf en niet als commissielid van plan is om de picknicks op te 

pakken, als het ooit weer mogelijk is om in kleine groepjes samen te komen. Ze roept 

ouderejaars op om dat ook te doen. Mensen zien en suf broodjes eten in een park is 

altijd leuk, als het weer mag. Ze vraagt of het handig is om in kaart te brengen 445 

hoeveel mensen actief zijn in de gilden. Haar beeld van de vereniging als gildepraeses 

is heel anders dan haar beeld van welke mensen er naar bestuursactiviteiten komen. 

Marit zegt dat het bestuur het kan meenemen, omdat appgroepen nu ook een belangrijke 

manier van contact zijn.  

Eline leest in het halfjaarverslag dat ouderejaars minder komen. Omdat er daarnet werd 450 

gevraagd om een eerstejaarsperspectief, wil ze nu een ouderejaarsperspectief geven. 

Zij voelt zich ook een van de ‘vroeger actieve leden die nooit tot zelden naar 

bestuursactiviteiten komen.’ Ze hoort van veel ouderejaars dat ze grijpen naar de 

vriendschappen die ze al hebben en daarom bestuursactiviteiten links laten liggen. Bij 

haar helpen gesprekken rondom een thema, zoals de appgroep van het Young 455 

Adultgilde. Daardoor kwam ze ook meer naar bestuursactiviteiten. 
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Marit zegt dat het bestuur zelf ook heeft gemerkt dat het borrelen bij bijvoorbeeld de Over de 

streep borrel erg laagdrempelig bleek. Daarom is het aan het overwegen om meer 

themaborrels te houden.   

Eline leest in het beleidsplan dat het bestuur in de tweede helft van het jaar preborrels wilde 460 

organiseren. Er is een discussie geweest of die digitaal nut zouden hebben. Ze vraagt 

hoe het bestuur daar nu over denkt, nu het langer bestuur is geweest.  

Marit denkt dat de situatie ten tijde van het beleidsplan niet goed met de huidige te 

vergelijken is, want de afweging tussen fysiek of online speelt nu minder. Het bestuur 

heeft gemerkt dat appgroepen best actief zijn. Daarom kunnen preborrels ook, of 465 

juist, online goed en laagdrempelig werken, net als de Over de streep borrel. Daar 

gaat het bestuur over nadenken.  

Eline is het ermee eens dat de situatie nauwelijks vergelijkbaar is. Ze vindt het toch altijd 

mooi om te bekijken hoeveel plannen uit het beleidsplan zijn uitgevoerd.  

Marit gaat door naar het kopje “Gilden”. 470 

Earryt vraagt of het bestuur een idee heeft over het aantal gildeactiviteiten dat tot nu toe is 

georganiseerd en het aantal gilden dat iets heeft gedaan. 

Daphne heeft geprobeerd dit in kaart te brengen. Er zijn niet veel gilden die actief zijn 

geweest. 

Marit denkt dat er minder echte activiteiten zijn geweest, maar wel actieve appgroepen waar 475 

geen specifieke activiteiten uit voortkomen. 

Daphne zegt dat ongeveer zes gilden een echte activiteit hebben georganiseerd. Omdat dat er 

niet zoveel zijn, wordt er binnenkort een e-mail gestuurd naar alle gildepraesides en 

een aparte e-mail naar die van inactieve gilden om te vragen hoe het verder gaat met 

hun gilden en wat er mogelijk is in de coronaperiode. Daarnaast gaat het bestuur de 480 

eerder genoemde brainstormmomentjes plannen.  

Esmée denkt dat er misschien wel meer activiteiten zijn geweest, die niet in kaart worden 

gebracht. Het Pridegilde heeft wel eens een borrel die een paar dagen van tevoren 

wordt aangekondigd. Ook zijn een paar gilden actief geweest bij de gildeavond. 

Daarom lijkt zes haar een lage schatting. 485 

Daphne geeft toe dat het een lage schatting is. Het zijn alleen de activiteiten die op het 

maandprogramma hebben gestaan.  

Esmée zegt dat Earryt wel actief is geweest met zijn Toneelgilde, en Eline met haar Young 

Adultgilde. 

Marit zegt dat het lastig is om gildeactiviteiten bij te houden als die een paar dagen van 490 

tevoren worden aangekondigd. Verder is het de vraag wanneer een appgroep als 

activiteit telt.  

Daphne voegt toe dat het lastig was om de gildeactiviteiten bij te werken, omdat het vorig 

jaar minder goed gedaan is vanwege COVID-19. Ze is nog bezig om het goed te 

inventariseren. Dat gaat ze doen door gildepraesides te vragen wanneer ze voor het 495 

laatst actief zijn geweest. 

Sander Huls voegt toe dat er ook gilden zijn die alleen een e-mail sturen naar de gildeleden. 

Dan is het wel een geplande activiteit, maar komt het niet in de weekmail. Daar kan 

het bestuur ook op letten. 

Esmée denkt dat er een beter overzicht van gildeactiviteiten kan zijn. Als ervaren 500 

gildepraeses moet zelfs zij eraan denken om op tijd een stukje voor de weekmail in te 

sturen of de website te zetten. Ze stelt voor na te denken over een spreadsheet voor 

gildeactiviteiten zoals die van vorig jaar. 
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Earryt zegt dat de spreadsheet van Xenia vorig jaar aardig goed werkte, al werkten niet alle 

gildepraesides eraan mee omdat ze er niet van wisten. Vorig jaar werd deze 505 

spreadsheet eens per maand gedeeld. Misschien kan bestuur Amaryllis het ook eens 

per één à anderhalve maand versturen. Het probleem van de website is dat er geen 

interne activiteiten georganiseerd kunnen worden, omdat een activiteit voor iedereen 

zichtbaar is. Sommige gilden zijn wat exclusiever en daar moet rekening mee worden 

gehouden.  510 

 

Quinty van der Zee verlaat de Discordserver om 20:36 uur. 

 

Eline zegt dat bij de beleids-ALV ook is besproken hoe gildepraesides activiteiten op de 

website kunnen zetten. Ze heeft het sindsdien geprobeerd, maar het is haar niet 515 

gelukt om activiteiten op de website te krijgen. Ze kreeg foutmelding na foutmelding. 

Een vervanging in plaats van de website zou ze erg waarderen. 

Marit zegt dat het bestuur de adviezen meeneemt.  

Eline bedankt voor de vermelding van de activiteit van het Young Adultgilde, die haar deed 

glunderen. Ze vond het magisch dat er 56 mensen in de groepsapp van de 520 

leesmarathon zaten. Het Young Adultgilde werkt goed door de appgroepen. 

Daardoor spreken mensen elkaar veel over een gezamenlijk onderwerp. Ze vraagt 

zich af of het een idee is om gildepraesides aan te sporen om een appgroep te maken, 

of extra WhatsAppgroepen rond een thema op te zetten apart van de gilden.  

Esmée zegt ook van de appgroepen te genieten en uit angst iets te missen zou ze 525 

waarschijnlijk ook in de extra appgroepen gaan. Ze vindt echter dat er al veel 

appgroepen zijn, waaronder een paar niet-actieve gildegroepen. Niet voor elk gilde is 

een appgroep relevant of leuk.  

Eline zegt in veel appgroepen te zitten omdat ze met veel Prometheanen persoonlijke 

appgroepen heeft. De eerstejaars zijn daar misschien niet van op de hoogte. Haar idee 530 

was vooral voor de mensen die nog niet doodgespamd worden door Prometheanen. 

Marit zegt erover na te gaan denken. 

Eline merkt op dat elk bestuur zegt dat het meer wil samenwerken met gilden. Dat gebeurt 

nooit, want het is helemaal niet praktisch. Misschien is het dit jaar wel praktisch. Het 

lijkt haar een goed idee om naar de actieve gilden te kijken om een nieuwe groep 535 

mensen aan te boren die eerst niet naar bestuursactiviteiten kwam, en later wel.  

Marit zegt dat dit zal worden besproken tijdens de brainstormsessies. 

Sander zegt dat het bestuur coulanter is naar de gilden tijdens de pandemie. Hij vraagt hoe 

het staat tegenover de opheffing van gilden. 

Daphne antwoordt dat dat op een gegeven moment wel gaat gebeuren. Ze gaat de 540 

gildepraesides van inactieve gilden vragen of zij nog plannen hebben en of ze nog 

praeses willen zijn. Ze gaat vooral kijken naar de slapende gilden, omdat die soms al 

meer dan een jaar slapend zijn. Aan de gildepraesides daarvan gaat ze vragen of ze 

door willen gaan als corona voorbij is; anders worden ze opgeheven. Activiteiten zijn 

nu lastiger door de coronamaatregelen.  545 

Marit gaat door met het kopje “Samenwerkingen”. 

Esmée vraagt of het lukt om andere verenigingen te vinden en te benaderen ondanks het feit 

dat alles online moet. 

Louise antwoordt dat het in bepaalde zin wat lastiger is, omdat er geen fysieke 

constitutieborrels en vergaderingen zijn. Daardoor is het moeilijker te peilen waar 550 
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andere verenigingen zin in hebben. Ze heeft enkele verenigingen benaderd en wacht 

nog op reacties, maar ze heeft er nog vertrouwen in.  

Esmée vraagt in hoeverre het gelukt is om contact te leggen met onze niet altijd even 

bereikbare of georganiseerde zusterverenigingen ViaKunst3 en Particolarte4. 

Louise zegt dat dit in zekere mate gelukt is. Er was namelijk een afspraak voor een overleg, 555 

die niet door heeft kunnen gaan door problemen bij een van de zusterverenigingen en 

verzet is naar een nog niet bekende datum.  

Esmée denkt dat het goed is om hier achteraan te gaan bij de geliefde familieleden.  

Louise zegt dat ze van plan is om goed contact te houden. 

Esmée zegt dat Louise niet de enige is die dit heeft ervaren. Ze vraagt of er al wel contact met 560 

andere verenigingen is geweest over samenwerkingen en hoe daarop werd 

gereageerd. 

Louise antwoordt dat ze redelijk recent is begonnen met het benaderen, omdat er eerder de 

hoop was dat in de tweede helft van het jaar iets fysieks georganiseerd kon worden. 

Nu het ernaar uitziet dat het online wordt, heeft ze een paar verenigingen benaderd. 565 

Ze heeft nog niet veel geïnteresseerde reacties teruggekregen.  

Esmée raadt aan dit misschien als w.v.t.t.k.5 ter sprake te brengen bij het VVO6-overleg.  

Louise vindt dit een goed idee. 

Esmée vraagt wat de ervaring van het bestuur is met de online plenaire vergaderingen en 

VVO-overleggen. 570 

Louise vindt dat deze soepel verlopen. Hoewel er minder contact met andere verenigingen 

is, zijn ze wel efficiënt.  

Esmée vraagt wat er is geworden van het plan om een VVO-stichting op te richten die de 

VVO-week zou organiseren. 

Louise vindt dit een goede vraag. Het VVO zelf heeft hier niets over gezegd. Ze neemt aan 575 

dat hier in de tussentijd niet veel stappen in zijn ondernomen. 

Esmée vraagt of Earryt er meer van weet. 

Earryt lacht sarcastisch. Hij vertelt dat hij Prometheus vertegenwoordigt in de VVO-

commissie. Van wat hij heeft gehoord is er nog geen stichting.  

Esmée stelt voor dit na te vragen. Als Louise informatie nodig heeft, kan ze Earryt of Esmée 580 

benaderen.  

Eline merkt op dat het veel geld kost om de VVO-stichting op te richten. Als het gebeurt, 

moet er worden gezorgd dat het goed gaat, al heeft Louise er waarschijnlijk 

nauwelijks invloed op. Als het vaag is, moet ze zorgen dat het niet vaag blijft. 

Louise zegt dat, hoewel ze geen invloed heeft, ze zeker vragen kan stellen bij het VVO. Dit 585 

zal ze zeker gaan doen.  

Earryt stelt voor te kijken naar andere verenigingen. De stichting was ingestemd, maar was 

er aan het einde van het jaar nog niet. Dit is al zo voor twee jaar. Er moet worden 

gekeken of het überhaupt nog door gaat. 

Eline vindt persoonlijk niet erg als de stichting niet doorgaat. 590 

Louise zegt dat ze dit zal melden. 

                                                      

 
3 Studentenvereniging ViaKunst. 
4 Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging Particolarte. 
5 Wat verder ter tafel komt.  
6 Veelzijdige Verenigingen Overleg.  
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Eline zegt wel een reputatie te hebben bij de PKvV7, dus wellicht zou het invloed kunnen 

hebben. 

Esmée stelt voor uit te zoeken welke investeringen er zijn gedaan. Het is zonde als er geld 

heen gaat terwijl dat niets oplevert. Bovendien zit er ook een hoop werk in. Ze raadt 595 

aan om uit te zoeken wat handig is.  

Eline merkt op dat de VVO-week doorgaat. Die kost altijd geld. Ze vraagt zich af of bekend 

is hoeveel dit de vereniging gaat kosten en of het is doorgerekend in de begroting. 

Earryt zegt dat hij de quaestor van de VVO-commissie is. De kosten zullen laag uitvallen, als 

ze er al zijn. Vorig jaar was er geïnvesteerd in een feest bij Catena8, dat niet is 600 

doorgegaan. Nu wordt uitgezocht waar dat geld is gebleven. Het idee is dat dit geld 

wordt gebruikt voor de VVO-week. Als de kosten toch hoger uitvallen, zal een 

bijdrage vanuit de verenigingen worden gevraagd. Als die er al komt, zal die 

minimaal zijn.  

Eline denkt dat het overgebleven geld gebruikt zou worden voor de stichting. 605 

Earryt zegt dat dat de bestemming voor het geld van de VVO-week van het jaar ervoor was. 

Toen was er winst gemaakt bij een zwemfeest.  

Eline verduidelijkt dat de VVO-week elk jaar € 100,-- kost, terwijl dit nooit wordt uitgegeven. 

Het jaar daarop snapt niemand waar het geld is. Ze vraagt Louise hoe het contact met 

Café de Keyzer staat en of het café nog leeft. 610 

Louise zegt dat er een kerstkaartje gestuurd is en een gift is gedaan. De Keyzer leeft nog, 

maar er is vrij weinig contact. 

Eline vraagt hoe het contact is met Anita van Plexus. 

Louise antwoordt dat Anita haar onder druk zet om het hok op te ruimen, wat niet praktisch 

is.  615 

Eline dacht dat het bestuur niet naar het hok mag. 

Louise zegt dat dat klopt. Daardoor is er ook niet veel contact met Anita. Het contact dat er 

is, gaat goed.  

Eline geeft de tip om Anita chocolade te geven, als Louise haar ooit fysiek ziet.  

Louise zegt dat dit is gedaan. Anita was ontzettend blij. 620 

Eline zegt dat bestuur Halcyon dit ook heeft gedaan en ze daarna goede vrienden waren. Ze 

vraagt of Prometheus nog steeds in de Plexusadviesgroep zit.  

Louise zegt van wel. Morgen is er weer een vergadering. Momenteel is alles online. Het gaat 

grotendeels goed. Elke keer, maar tot nu toe tevergeefs, zijn er weer mensen die 

vragen om een regeling zodat besturen wel op hun hokken mogen komen,.  625 

Eline raadt aan contact te zoeken mensen die er boven staan, zoals het hoofd Danjo Raijer. 

Louise zegt dat ze al contact heeft gehad met AEGEE9 en SIB10. 

Eline vertelt dat de huismeesters vaak aan de kant van de verenigingen staan en het idioot 

vinden hoe onder andere Anita met de verenigingen om gaat. Ze raadt daarom aan 

een front met de huismeesters te vormen. 630 

                                                      

 
7 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
8 Vereniging voor Studenten te Leiden Catena. 
9 European Students’ Forum. 
10 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen-Leiden. 
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Joris zegt dat de VVO-week vorig jaar qua indeling geen gigantisch succes was, met maar 

twee grote activiteiten. Hij vraagt of het plan is om dit weer zo te doen, of een reeks 

kleine activiteiten die bij de verenigingen horen te organiseren. 

Earryt antwoordt dat er is gebrainstormd over activiteiten. Die worden later bekend gemaakt 

bij de themaonthulling. Het zijn drie activiteiten, waarvan twee wat kleiner zijn, al is 635 

het lastig in te schatten wat klein en groot is omdat alles digitaal wordt. Hij vindt het 

leuke activiteiten, die ook bij Prometheus passen.  

Martijn de Jong vindt het fijn dat mensen tips hebben voor het bestuur, maar vindt dit niet 

nuttig voor de voortgang van de ledenvergadering. Het lijkt hem beter als deze tips 

naar het bestuur worden gemaild. Hij begint zich er langzamerhand een beetje aan te 640 

ergeren. 

Esmée grapt dat de vergadering dan nooit tot 0:00 uur zal duren en men Marits verjaardag 

niet zal meemaken.  

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

Earryt vraagt of er een merkbaar effect is van de campagnes op sociale media, zoals de 645 

huidige promotie op Instagram. 

Kae antwoordt dat het effect moeilijk in kaart te brengen is. Hen weet niet hoeveel effect het 

op de leden zelf heeft. Er zijn al wel externen geweest, zoals zelfs een internationale 

student bij een lezing. Daaraan merkt hen dat het werkt. De campagnes bereiken een 

groot publiek.  650 

Earryt vraagt of het bestuur veel interactie op sociale media heeft en of het hier meer mee 

zou kunnen voor een betere ledenbinding. 

Kae antwoordt twijfelend ‘ja’. Wanneer interactie mogelijk is, is die er ook. Zo wordt er veel 

gereageerd op verhalen op Instagram met polls of vragen. Wanneer er gewone 

berichten geplaatst worden, worden er wel eens persoonlijke berichten naar het 655 

bestuur gestuurd. Wel komen die van mensen die al actief zijn. Er is zeker interactie 

en Kae ziet mogelijkheden voor meer interactie. Maar vooral met veel interactie gaat 

er veel tijd zitten in sociale media. Omdat een verhaal slechts 24 uur blijft staan, moet 

Kae om de paar minuten op hun telefoon kijken voor de interactie.  

Earryt vraagt of er nog spannende ideeën voor de pr zijn. 660 

Kae antwoordt dat die er momenteel niet zijn. Er is niet veel anders mogelijk dan online 

promotie. Hen heeft geëxperimenteerd met de verhouding van lengte en bereik van 

socialmediacampagnes, waar van buitenaf niet veel van te zien is. 

Marit vult aan dat Kae heeft geholpen met de nieuwe opzet van de nieuwsbrief voor 

Vrienden- en Reünisten.  665 

Kae voegt toe dat de leden dat niet zien. Hen heeft wel lol gehad met opzet van de Vrienden- 

en Reünistennieuwsbrief. Dat valt wel onder spannende vernieuwing.  

Earryt vraagt wat er is geworden van de plannen voor een Prometheuspodcast. 

Kae vertelt dat de moeilijkheden rondom COVID-19 meer tijd hebben gekost dan 

geanticipeerd. Daarnaast had hen door persoonlijke omstandigheden niet voldoende 670 

tijd om ermee aan de slag te gaan. 

Earryt vindt het begrijpelijk. Het is belangrijk dat Kae goed voor zichzelf zorgt. Earryt vraagt 

of er al iets is bedacht voor de nieuwe merchandise en of er plannen zijn voor de 

pridemerchandise waarvan in het beleidsplan sprake is.  

Kae antwoordt dat er momenteel geen concrete plannen zijn voor nieuwe merchandise, 675 

omdat er nog veel oude merchandise is. Het is momenteel niet mogelijk om de 
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merchandise uit te geven. Wanneer de lockdown voorbij is, zal hen hiernaar kijken. 

De plannen blijven aanwezig in Kae’s achterhoofd.   

Esmée zegt dat de oude merchandise misschien van het hok gehaald kan worden en 

uitgegeven kan worden op een ophaal- of verkoopdag. Het is wel leuk voor Kae om 680 

nieuwe merchandise te bedenken.  

Kae zegt dat dit kan wanneer de lockdown voorbij is. 

Esmée begrijpt dat het bestuur nu geen veertig mensen voor de deur wil hebben. 

Eline vraagt of er plannen zijn voor de oude merchandise, zodra de lockdown voorbij is. 

Normaal wordt er een enquête gemaakt. Aan de groetjescommissie is te zien dat het 685 

haalbaar is om dingen rond te brengen in Leiden. Misschien zijn leden bereid om te 

helpen. Er is veel oud spul, waar de vereniging vanaf moet. 

Kae herhaalt dat hen geen concrete plannen heeft, behalve om er iets mee te doen zodra de 

lockdown voorbij is. Het ligt er ook aan hoe de maatregelen worden versoepeld. Het 

grootste probleem is dat het onbekend is hoe de regels veranderen, zelfs als er een 690 

routekaart wordt gemaakt. Kae wil een plan maken als hen weet wat de regels zijn. 

Eline denkt dat oud-bestuursleden en mensen die wel eens iets hebben rondgebracht graag 

willen helpen en kunnen meedenken.  

Wessel vindt dat de eerstejaars goed worden geïndoctrineerd, waardoor bepaalde eerstejaars 

zoals hijzelf zeker van plan zijn om merchandise in te kopen.  695 

Marit zegt dat dit moeilijk is, omdat een deel van de merchandise op het hok ligt.  

Eline zegt dat men hierbij moet oppassen met de administratie. Ze vraagt of er wordt 

gemerkt dat er verschil in bereik is tussen bepaalde berichten, bijvoorbeeld tussen 

berichten op Facebook en Instagram, en tussen berichten met alleen een foto en een 

aankondiging van een activiteit. 700 

Kae zegt dat er zeker verschillen te zien zijn. Het grootste verschil is tussen de platforms. De 

afgelopen jaren is het bereik op Facebook afgenomen en inmiddels is het kleiner dan 

op Instagram en de herinneringen-WhatsAppgroep. Hen merkt dat de verhalen op 

Instagram het goed doen, omdat die vaak bewegende dingen bevatten en mensen nu 

eenmaal graag dingen zien bewegen. Het verschil gaat dus meer om het platform dan 705 

om de inhoud van het bericht.   

Esmée vertelt dat een van de sprekers van de themamaandcommissie februari vroeg of er 

een Prometheus-Twitteraccount is.  

Kae zegt dat deze er wel is.  

Joris wilde vragen of Twitter wordt gebruikt, maar herinnert zich dat dit account na een jaar 710 

van inactiviteit weer tot leven is gewekt door Kae. 

Kae zegt wel eens in te loggen. Hen heeft één keer een tweet van Joris geliket. 

Joris denkt dat Kae ook eens Carel Stolker heeft geretweet. 

Kae herinnert zich dat hen ook een keer een bericht van Eline over een gildeactiviteit heeft 

geretweet. Bij de overdracht werd echter verteld dat Twitter vooral leuk is om te 715 

slijmen bij sprekers. Die gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan. Kae wil wel 

tweets over Prometheus retweeten en vraagt om een seintje te krijgen als iemand een 

Prometheusgerelateerde tweet tweet of getweet ziet worden. 

Joris vindt dit een prima gebruik van het Prometheus-Twitteraccount. Er kunnen ook 

sprekers worden getagd voor een groter bereik, waardoor wellicht een willekeurige 720 

extern langskomt.   

Kae bekent dat hen niet zo goed weet hoe Twitter werkt.  

Joris vraagt of het bestuur al toegang heeft tot de LinkedIn van Prometheus.   
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Kae zegt van niet.  

Joris denkt dat Lotte Kokkedee nog steeds de beheerder hiervan is. 725 

Eline stelt voor dat Joris er zelf achteraan gaat.  

Joris denkt inderdaad dat hij de meest actieve Prometheaan is op LinkedIn. Er moet wel een 

keer iemand achter Lotte aan, voor ze lid-af wordt.  

Eline vraagt of het bestuur iets merkt van de website studentenstadleiden.nl, die de PKvV 

heeft gemaakt. 730 

Kae vindt het mooi dat de PKvV er tijd en energie in heeft gestoken, maar het werkt niet zo 

goed. Het is vaak moeilijk om er iets op te plaatsen, waardoor de verenigingen het 

niet zoveel gebruiken. Deze zomer is er een inwerksessie geweest waarbij assessoren 

PR en bestuursleden met vergelijkbare taken is geleerd hoe de website te gebruiken 

is, maar er gebeurt niets als dezelfde stappen thuis worden uitgevoerd. De PKvV 735 

zorgt nu vooral dat de boel niet instort en er geen plaatjes verdwijnen. Hierdoor is het 

enthousiasme van de verenigingen afgenomen. Het is Kae gelukt om er tijdens de EL 

CID11 activiteiten op te plaatsen, maar nog geen nieuwsberichten.  

Eline vraagt of er ooit is nagedacht over een Prometheus-TikTok, aangezien mensen 

bewegende dingen leuk blijken te vinden. 740 

Kae heeft dit uitgebreid besproken met hun voorganger Anne Wellink. Uiteindelijk is 

besloten om het niet te doen, want Kae dacht deze zomer nog dat de gebruikers van 

TikTok net niet de doelgroep zijn. Voor komend jaar is het echter wel iets om te 

overwegen. Het probleem is dat er minstens dagelijks iets geplaatst moet worden om 

te worden opgepikt door het algoritme en gezien te worden. Voor een Prometheus-745 

TikTok zou er dus een assessor TikTok aangesteld moeten worden.   

Joris merkt op dat het mogelijk is om een assessor TikTok aan te stellen gezien de recente 

herziening van statuten en het huishoudelijk reglement. Of dat aan te raden is, valt te 

bezien. 

Kae zegt het mee te nemen.  750 

Esmée merkt op dat er wel naar de privacy van TikTok gekeken moet worden. 

Kae vindt dit goed om mee te nemen; hen was het zelf vergeten. 

Esmée zegt dat in het nieuws is geweest dat het privacybeleid van TikTok niet zo goed was. 

Kae denkt dat er gezien alle factoren momenteel geen TikTok komt en dat dat ook niet 

lonend is. Het is goed om te overwegen voor de toekomst.   755 

Marit bedankt iedereen voor de nuttige inbreng. Het bestuur hoopt er een leuk en interessant 

jaar van te maken. 

Esmée is namens de Raad van Advies trots op het bestuur. Het is niet makkelijk om bestuur 

te zijn. Bestuur Amaryllis heeft mooie activiteiten neergezet en ze hoopt op een net zo 

mooi of mooier volgend halfjaar. Ze adviseert de ledenvergadering om het 760 

halfjaarverslag aan te nemen. 

Marit neemt het halfjaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan.  

Er klinkt geklap.  

Marit schorst de vergadering om 21:18 uur.  

 765 

In de pauze verlaat Roy de Discordserver.  

 

                                                      

 
11 Enige Leidse Commissie IntroductieDagen. 



 

 

18 

 

#7. Financieel halfjaarverslag  
Marit heropent de vergadering om 21:31 uur. Ze geeft het woord aan Eva, de quaestor van 

de vereniging, voor de bespreking van het financieel halfjaarverslag.   770 

Eva vertelt dat het financieel jaarverslag in het ALV-boekje staat. Ze gaat de kopjes van de 

begroting langs en biedt per kopje de gelegenheid om vragen te stellen. Ze begint bij 

“Inkomsten”. De contributies zijn iets hoger begroot, omdat er extra contributies zijn 

betaald door mensen die later in het jaar lid zijn geworden.  

Martijn vraagt waarom de begrote contributie niet te delen is door € 40,--. 775 

Eva antwoordt dat leden minder contributie betalen als ze later lid worden. Wie in januari lid 

wordt betaalt € 32,--, in februari € 28,--, enzovoort. Er is al € 82,70,-- aan overige 

inkomsten vergaard. Er was een debiteur die betaald heeft, maar niet als debiteur in 

het boekhoudprogramma stond. Daarnaast heeft de PKvV € 75,-- teruggestort voor de 

Word lid-campagne. Ook heeft Louise € 0,20 op het hok gevonden. Verder zijn de 780 

overige inkomsten fors hoger begroot op € 375,--. Dit is het potje van Efeze dat 

terugvloeit naar de vereniging. De reservering van het voorgaande jaar was ooit € 

2000,-- en nu € 2114,53. Dit komt doordat Susan geld had gereserveerd voor de 

almanak van vorig jaar, die dit jaar is gedrukt. Het geld dat hiervan over is komt hier 

terecht.  785 

 

Kaylee van Tilburg verlaat de Discordserver om 21:38 uur.  

 

Susan vraagt of het door corona of iets anders komt dat de Word lid-campagne niet is 

doorgegaan.  790 

Eva dacht dat de Word lid-campagne tijdens Xenia plaats zou vinden.  

Marit zegt dat de campagne wel is doorgegaan, maar minder geld heeft gekost, omdat er 

meer subsidie was. Het geld dat de verenigingen hadden betaald is daarom 

teruggestort.  

Earryt weet dat de filmpjes wel zijn gemaakt. Het is blijkbaar goedkoper uitgevallen. 795 

Eva bedankt voor de rechtzetting. 

Susan was vergeten de kascontrolecommissie te introduceren. Deze bestaat uit Eline en 

Susan met Bo Salomons als reservelid. ‘De kasco’ staat voor ‘kascontrolecommissie’. 

Dit orgaan controleert dat er geen geld kwijt raakt en denkt mee met de boekhouding. 

Aan het eind van de ledenvergadering brengt de kascontrolecommissie een advies uit 800 

over de stemming.  

Eline wijst erop dat het tussentijds resultaat van de contributies € 300,-- lager is dan de 

suppletoire begroting. Is dit omdat veel mensen nog geen contributie hebben betaald, 

of omdat er veel nieuwe leden worden verwacht. 

Eva zegt dat er volgens het debiteurenoverzicht nog zes leden hun contributie moeten 805 

betalen. Ze verwacht dat zich nog meer leden gaan inschrijven en ook netjes 

betalen. Ze gaat verder naar het kopje “Ab-actiaat“. De print- en kopieerkosten zijn 

wat lager begroot, omdat de ledenvergaderingen en de EL CID hierin grote 

kostenposten zijn. Er is meer voor promotie. Daar is tot nu toe maar € 15.-- aan 

uitgegeven, maar Kae ziet mogelijkheden om meer geld uit te geven. Het heeft al 810 

extra externen opgeleverd. Vooral rond de EL CID denkt Eva dat meer promotie geen 

kwaad kan. De overige uitgaven bestaan uit de ab-actismap die Sterre voor € 2,50 

heeft gekocht.  
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Susan is tevreden.  

Eline vraagt waar de € 68,25 aan postzegels voor is besteed. Aangezien er nog geen Pyrossen 815 

zijn uitgebracht, verwacht ze dat er geen post is verstuurd. 

Eva zegt dat de Pyros van vorig jaar is opgestuurd. Ze gaat door naar het kopje 

“Vereniging“. Er is een nieuwjaarsfooi van € 75,-- aan Café de Keyzer gegeven. Dit is  

meer dan de gebruikelijke € 50,--, maar vorig jaar is het niet gedaan. Nu heeft ze het 

wat meer gemaakt wegens COVID-19. De kosten voor presentjes intern zijn de 820 

theeglazen van de EL CID en een aanvulling van de voorziening voor 

wisselpresentjes, en Daphnes commissiecadeaus. De sprekerspresentjes moeten 

worden opgestuurd en zijn daardoor iets duurder. De post “Sprekers” is verhoogd. 

Nu corona langer duurt, kan het geen kwaad om spannendere sprekers uit te 

nodigen. Het bestuur gaat kijken of er iets mogelijk is met dit budget. Daarnaast zijn 825 

de doordeweekse activiteiten en weekendactiviteiten iets verhoogd, zodat er ruimte is 

om zaken op te sturen. Er is nog niet veel aan uitgegeven. Verder is er geknipt in de 

terugkerende activiteiten. Daarvan was het hutspoteten de grootste kostenpost en dat 

kon niet doorgaan. Nu is het uitgegeven aan de ledenvergadering van 10 december 

en aan Sinterklaas. De subsidie Dagjes is verhoogd met € 150,-- om het dagje 830 

toegankelijk te houden. Er was veel animo voor. Er is al betaald aan het bedrijf, maar 

het geld van de leden moet nog naar de vereniging komen. Daarom is de suppletoire 

begroting lager dan het tussentijds resultaat. De subsidie dies is besteed aan taart. 

Omdat Efeze wil professionaliseren en zich als commissie gedragen, is er een subsidie 

voor. Dit kan worden gebruikt voor locaties als dat mogelijk is in de zomer. Van veel 835 

subsidies is nog niets uitgegeven, omdat bijvoorbeeld de feest- en EL CID-commissie 

nog niet begonnen zijn. De themamaandcommissie februari gaat misschien minder 

uitgeven dan € 250,--, maar dat werd pas recent duidelijk. De integratiecommissie 

heeft geen geld uitgegeven. De groetjescommissie heeft een hogere subsidie gekregen 

zodat mensen buiten Leiden kunnen meedoen, om het voor iedereen toegankelijk te 840 

houden. Aan de kerstkaartjesactie is € 6,85 besteed aan dankzij extra geld van de 

acquisitiecommissie. De internetkosten zijn hoger uitvallen dan verwacht, omdat 

Xenia vorig jaar korting kreeg door een abonnement te verlengen. Verder kost het 

Zoomabonnement € 160,--. De Cultuurfabriek gaat niet door. 

Susan complimenteert het bestuur met de bonus voor Café de Keyzer. Het voelt als een 845 

smak, maar de vereniging kan het makkelijk lijden en De Keyzer kan het goed 

gebruiken. Ze vraagt of er concrete plannen zijn voor de doordeweekse en 

weekendactiviteiten. 

Eva zegt dat er een concreet plan is dat ze nog niet wil verklappen, omdat het zo leuk is. Het 

bestuur gaat er actief aan werken om geld uit te geven aan activiteiten waarmee het 850 

veel mensen kan trekken. 

Susan heeft gemerkt dat er geen geld wordt uitgegeven, als het plan niet concreet wordt. Ze 

vraagt of de groetjescommissie plannen heeft om het budget om te maken, aangezien 

er tot nu slechts € 7,-- van de € 100,-- is besteed. 

Eva antwoordt dat de valentijnsactie al € 50,00 kost als die er veel naar leden buiten Leiden 855 

wordt versturen. Omdat dat al een flinke hap is, is de subsidie verhoogd. Eva meent 

dat de commissie een idee heeft voor Pasen. Met twee acties moet het geld wel 

besteed kunnen worden. 

Eline vraagt hoe er wordt verwacht dat er representatiekosten extern zullen zijn. 
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Eva verwacht niet dat er veel gaat gebeuren. Het is nog steeds het idee dat er een 860 

constitutieseizoen in het voorjaar zal plaatsvinden, al gelooft ze er niet veel van. 

Misschien wordt er iets alternatiefs bedacht. 

Eline vindt het prima om het geld bij deze post te laten staan. Ze zegt dat de grootste post 

van de terugkerende activiteiten normaal gesproken het hutspoteten is. Ze vraagt 

waar de overige € 275,-  heengaat. 865 

Eva antwoordt dat het bestuur een extra Vrienden- en Reünistendag wil organiseren als dat 

mogelijk is in de zomer. De VVO-week zal niet veel kosten. Er is betaald voor de 

anonieme stemming bij de ledenvergadering van 10 december. Dat kan mogelijk nog 

een keer gebeuren.  

Eline zegt dat deze post snel wordt afgerond zodra de terugkerende activiteiten zijn geweest. 870 

Eva voegt toe dat hier eventueel presentjes voor een ledensymposium van betaald zouden 

kunnen worden, al zouden die ook onder presentjes intern kunnen vallen. 

Eline zegt dat die ook onder doordeweekse activiteiten kunnen vallen. Ze vraagt of het 

fotoboek van vorig jaar al is besteld. 

Eva zegt dat er al een proefdruk is gemaakt en dat het proces in gang is gezet. 875 

Eline concludeert dat de uitgave hieraan gedaan zal worden. 

Eva beaamt dit. Ze weet niet hoe het zal gaan met het komende fotoboek. Ze gaat door naar 

“Overig“. Er is nog steeds € 300,--  begroot voor de constitutie. Dit is voor de 

mogelijkheid van een constitutieseizoen in het voorjaar. De quaestuurkosten bestaan 

uit kosten van de bank en het boekhoudprogramma. De post “Onvoorzien” bedraagt 880 

€ 113,75, waarvan het meeste komt door het kloppend maken van de debiteuren in 

het boekhoudprogramma. Eva heeft getracht hierin orde te scheppen, waarbij bleek 

dat sommige debiteuren er twee keer in stonden of hadden al betaald. Die kosten 

heeft ze als onvoorzien afgeschreven. Verder zijn er een paar theeglazen verdwenen 

in het coronageweld. Het verschil totaal is positief, al vindt Eva dat niet positief. Er is 885 

dus geld over, wat niemand zal verrassen.  

Susan meldt dat ze erg onder de indruk is van de zin over positiviteit en hoopt dat deze goed 

genotuleerd wordt.  

Eline zegt dat Eva haar exact de woorden uit de mond heeft genomen met haar uitleg over 

de constitutieborrel. Daarom rest haar slechts één vraag, namelijk waarom Eva van de 890 

post “Afschrijving” € 200,-- heeft gemaakt en niet het daadwerkelijke bedrag heeft 

gebruikt. 

Eva zegt dat ze het niet heeft nagerekend, maar weet dat het minder dan € 200,-- is.  

Eline dacht dat het misschien een nieuwe uitgave was. 

Eva zegt van niet.  895 

Martijn vraagt waar de internetkosten heen gaan, omdat hem dit een groot bedrag lijkt. 

Eva zegt dat het hosten van de website ongeveer € 200,-- kost. Ook betaalt de vereniging € 2,-- 

per maand voor het doorsturen van e-mails. Als Martijn het graag wil weten, kan ze 

het naar hem mailen. 

Martijn is tevreden met het antwoord.  900 

Eva gaat door naar de balans. Ze legt uit dat er links staat wat de vereniging in bezit heeft, de 

activa, oftewel geld, goederen en debiteuren, en dat rechts staat hoe de vereniging 

daarvoor betaalt, de passiva, oftewel onder andere schulden, eigen vermogen en 

reserveringen. De balans geeft dus een overzicht van hoe de vereniging er momenteel 

voor staat. Eva heeft geen tussenkopjes in de balans gezet en hoopt dat iedereen het 905 

zo ook kan volgen. De kas is verlaagd, omdat ze zich ongemakkelijk voelde met € 
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500,-- in haar huis. Daarom heeft ze geld gestort. Verder staan de betaal- en 

spaarrekening en de bezittingen erop. Die laatste omvatten merchandise, de 

microfoon, de beamer en het pinapparaat. Die laatste drie worden jaarlijks 

afgeschreven. De merchandise is de voorraad. Hierin zitten nog wat discrepanties, 910 

omdat het bestuur niet naar het hok kon. Eva hoopt dat ze tegen de bestuurswissel 

wel naar het hok kan om dit kloppend te maken. Van de postzegels die zijn 

aangeschaft om de Pyrossen te verzenden zijn er acht over. De debiteuren zijn 

verlaagd, omdat Eva sommige heeft laten betalen of heeft afgeschreven. De 

crediteuren zijn twee mensen die nog een mok moeten krijgen. Verder is er een eerder 915 

benoemde reservering voor het fotoboek. Dat gaat iets duurder worden dan de 

reservering, dus dat overschot zal in de onvoorziene kosten vallen. Er zit € 712,96 in 

de acquisitiekas, waarover de acquisitiecommissie straks zal presenteren. Het 

Efezepotje wordt deels opgenomen door vereniging. Dit is alleen de winst van de 

toneelstukken van vier jaar geleden; de fooien blijven staan voor Efeze. Verder zijn er 920 

wat reserveringen voor onder andere de website, de wissel en spaarplannen.  

Eline zegt dat het geen echte ALV is als ze geen vragen heeft. Het pinapparaat is als het goed 

is volledig afgeschreven. Ze vraagt of dat al moet worden vervangen of dat het nog 

werkt. 

Eva zegt het pinapparaat nog nooit te hebben aangeraakt. 925 

Dit spijt Eline. Ze zegt dat de vereniging normaal gesproken een vast bedrag betaalt voor het 

fotoboek en dat de rest wordt gedragen door de leden. Daarom begrijpt Eline niet 

waarom de extra kosten naar onvoorzien zullen gaan en niet naar de leden. 

Eva antwoordt dat er al voor de wissel is toegezegd dat het fotoboek € 12,-- zou kosten. De 

prijs van de offerte is intussen wat verhoogd. Dit is niemands schuld en Eva heeft alle 930 

lof voor Sander, die zijn leven in het fotoboek heeft gestoken. Eva vindt het niet goed 

om de prijs voor de leden ineens met € 3,-- te verhogen en wil het daarom uit de 

verenigingskas betalen.  

Eline zegt tegen alle commissieleden dat ze erop goed op moeten letten dat offertes op 1 

januari verlopen. Ze vraagt om hoeveel geld dit gaat.    935 

Eva heeft het concrete bedrag niet voor zich, maar zal dit Eline nasturen. Ze gaat door naar 

het debiteurenoverzicht en vertelt dat debiteuren de mensen zijn die nog geld moeten 

betalen. Deze heeft ze een beetje bijgewerkt. Daardoor is het geld in de laatste kolom 

lager uitgevallen dan de vorige keer. Er is een beetje over uit het jaar van Parcival en 

van Halcyon, en er missen nog twee contributies uit het jaar van Xenia en zes uit het 940 

huidige jaar. Eva gaat haar best doen om dit verder terug te brengen.  

Eline dacht dat de debiteurenactiviteiten van Parcival afgerond leken te zijn.  

Eva zegt dat zij iets heeft gevonden in het debiteurenbestand. Ze denkt dat dit bij de 

overdracht niet is doorgegeven aan Eline. Omdat het nog in het debiteurenbestand 

staat, heeft Eva het hier neergezet. Aangezien deze schulden voor drie jaar 945 

onbenoemd zijn gebleven, betwijfelt Eva of ze nog betaald gaan worden. Wel gaat ze 

deze deelnemers uiteraard mailen.   

Eline vindt het een goed idee om erachteraan te gaan. Soms gebeurt het dat dit soort dingen 

blijft liggen.  

Susan sluit zich aan bij Eline. Ze stelt voor dat Eva het na één of twee pogingen afschrijft.  950 

Eva herinnert zich door Susans stem dat de acquisitiecommissie twee debiteuren heeft 

afgeschreven, omdat die geen geld meer hebben. Deze € 250,-- betaalt de 

acquisitiecommissie zelf.  
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Susan vindt het triest dat men bij het horen van haar stem aan tragische dingen denkt. 

Eva denkt juist aan hoe geweldig Susan de acquisitiecommissie leidt.  955 

Eline vertelt dat de kascontrolecommissie een stemadvies geeft over de financiële stukken. Er 

gebeurt van alles achter de schermen wat de leden niet zien. Als 

kascontrolecommissie hebben zij en Susan het voorrecht gehad om met Eva samen te 

werken. Eva neemt veel contact op over wat haar verwart. Alle documenten die nu 

zijn gezien, zien er erg goed uit. Daarvoor spreekt Eline haar complimenten uit, ook 960 

namens Susan en Bo. Ze raadt absoluut aan om de documenten aan te nemen. 

Marit constateert dat hier geen bezwaar tegen is en neemt het financieel halfjaarverslag bij 

hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#8. Suppletoire begroting 965 

Marit zegt dat de suppletoire begroting reeds besproken is bij het vorige agendapunt. Ze stelt 

voor ook deze aan te nemen, tenzij er vragen of opmerkingen zijn. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

Marit neemt de suppletoire begroting bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 970 

#9. Acquisitiecommissieverslag 
Marit geeft het woord aan Susan voor een verslag van de acquisitiecommissie.  

Susan vertelt dat ze de praeses van de acquisitiecommissie is. Een paar leden van de 

acquisitiecommissie zijn ook bij de vergadering, namelijk Eva, Miranda en Vera 

Hoijtingh, en ook Quinty was er even bij. De acquisitiecommissie is een commissie 975 

die zorgt voor geld. Als iemand een activiteit wil ondernemen waar het bestuur geen 

of te weinig geld voor heeft, kan diegene een aanvraag doen bij de 

acquisitiecommissie. Aan de hand van een beslisboom, die te vinden is op website, 

wordt er besloten of er geld wordt toegekend. Zeker nu er veel geld is, worden de 

meeste aanvragen goedgekeurd. De commissie wil graag iedereen stimuleren om een 980 

aanvraag te doen, zowel commissies, gilden, als initiatiefnemers van individuele 

acties. Dit jaar zijn er weinig aanvragen geweest. De grootste aanvraag is die van de 

dagjescommissie, waarbij de acquisitiecommissie € 10,-- per persoon heeft 

gesponsord. Daardoor was het een populaire activiteit, waaraan € 400,-- is besteed. Er 

is € 25,-- aan de groetjescommissie gegeven voor de kerstkaartjesactie. Tot slot is er € 985 

10,00 toegekend aan het Theegilde, dat nog moet declareren. Susan raadt aan dat niet 

te vergeten. Men kan de kosten met een declaratieformulier en een bon bij Eva 

declareren.  

Marit bedankt Susan voor de informatie.  

Eva voegt toe dat mensen altijd kunnen mailen naar de acquisitiecommissie als men geld 990 

wil.  

Esmée denkt dat het goed is om te vermelden hoe ‘acquisitiecommissie’ wordt gespeld. 

Susan spelt het woord hardop. 

Miranda typt het in het tekstkanaal.  

 995 

#10. Decharge commissieleden 
Marit zegt dat hierbij geklapt mag worden.  

Marit dechargeert Eline Berkhout, Floris Meertens, Fons Hooft en Kira Beijers uit de 

integratiecommissie. 
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Marit installeert Earryt Sijm in de kampcommissie.  1000 

 

Miranda verlaat de Discordserver om 22:13 uur.  

 

#11. W.v.t.t.k. 
Marit vertelt dat ‘w.v.t.t.k.’ staat voor ‘wat verder ter tafel komt’. Dit houdt in dat iedereen 1005 

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. 

 1010 

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

Daphne bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Ze is blij met de tips en de vragen. Dit 

helpt het bestuur verder voor het volgende halfjaar. 

Earryt vond het een prima ledenvergadering en wenst het bestuur succes. Hij vindt het goed 1015 

dat iedereen er is en heeft meegedaan en kijkt uit naar de aankomende activiteiten.  

Eline vindt dat het bestuur het dit afgelopen halfjaar ontzettend goed heeft gedaan. Elke keer 

was er een prachtig programma en veel enthousiasme. Dat is best 

bewonderenswaardig, want het is best heftig als je mensen niet ziet en sommige 

mensen niet vaak komen. Ze heeft ook respect voor hoe het bestuur is omgegaan met 1020 

de situatie rond Café Politique. Ze heeft toentertijd al een uitgebreid verhaal 

gehouden, maar ze vindt dat het nogmaals in de notulen vermeld mag worden dat ze 

er erg veel respect voor heeft en dat het bestuur het erg goed heeft opgelost. Verder 

weet ze dat ze bij ledenvergaderingen veel aan het woord is. Daar kan ze niet zoveel 

aan doen. Zoals altijd heeft ze toch wel de speculaas gemist, maar ze hoopt dat die 1025 

ooit weer samen gegeten kan worden. 

Esmée heeft al zo’n acht speculaasjes op. Het leven is goed en ze heeft genoten van de 

ledenvergadering. Ze bedankt bestuur Amaryllis en raadt aan er een mooi jaar van te 

maken. 

Sander is niet gewend om zo vroeg in de lijst al aan de beurt te zijn. Hij vindt dat het bestuur 1030 

het heel goed gedaan heeft. Hij is er niet zo vaak geweest als afgelopen jaren, omdat 

hij het digitale zat is, en niet vanwege het bestuur. Hij kijkt uit naar het komende 

halfjaar en wil zoveel mogelijk komen om de leuke activiteiten mee te maken.  

Eva vindt het fijn om haar bestuurspak weer eens aan te hebben. Dat is niet relevant, maar 

wel comfortabel. Ze bedankt de kascontrolecommissie. De eerste begroting die ze 1035 

haar heeft gestuurd was een rommeltje. Nadat ze commentaar had gekregen, ging het 

een stuk beter. Ze bedankt de kascontrolecommissie en haar bestuursleden voor de 

ondersteuning.  

Joris vindt ook dat het goed voelt om een bestuurspak aan te hebben, behalve dat hij tijdens 

de lockdown iets is aangekomen. Hij is trots op het bestuur, dat alles, onder andere 1040 

het drama rond Café Politique, goed heeft aangepakt. Het is irritant om dat alles 

meteen over je heen te krijgen als je net bestuur bent. Hij vindt dat het bestuur het 

goed heeft gedaan en kijkt uit naar het volgende halfjaar. 

Kae wordt heel vrolijk van ieders complimentjes. Hen had niet zo’n goede dag vandaag en 

had geen zin in de ledenvergadering, maar deze ALV heeft hen een one-eighty laten 1045 
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doen. Het vorige halfjaar is niet altijd even makkelijk geweest en dat gaat het 

volgende vast ook niet altijd zijn, maar hen zou het met niemand anders willen doen 

dan met hun mede-Amaryllisjes. Hoewel het raar is om een bestuursjaar te doen op 

een andere manier dan hen had verwacht, zou hen geen coronajaar willen doen 

zonder een bestuur te doen met deze lieve mensen.  1050 

Louise uit haar ontroering. 

Leonie wenst het bestuur veel succes en raadt aan om het verzinnen van creatieve 

activiteiten door te zetten.  

Lisette sluit zich aan bij wat er eerder is gezegd. De maandprogramma’s zien er altijd leuk 

uit. Het bestuur is flexibel omgegaan met de fysieke activiteiten en de switch terug 1055 

naar online. Ze denkt dat de bestuursleden enthousiast zijn en kan alleen vol lof over 

het bestuur spreken. 

Louise bedankt iedereen voor de lieve woorden; die doen haar goed. Ze sluit zich aan bij wat 

eerder is gezegd. Zij heeft haar bestuurspak niet aan en dat is ook wel chill. Ze gaat er 

met de andere bestuursleden een leuk halfjaar van maken, wat de situatie ook mag 1060 

worden. 

Pauline Witteveen heeft niets origineels te zeggen maar vindt dat het bestuur goed bezig is. 

Het komende halfjaar is niet wat ze ervan verwacht hadden. Ze heeft waardering 

voor hoe het bestuur het doet. 

Sofie heeft een heel leuk eerste halfjaar gehad bij de vereniging. Ze heeft inmiddels met 1065 

tweederde van het bestuur gewandeld en vond dat heel gezellig. Ze vindt de 

activiteiten leuk   

Sterre vond het afgelopen halfjaar iets minder leuk dan ze had gehoopt, maar is wel trots op 

hoe het bestuur het gedaan heeft en er samen met de commissies en de gilden samen 

het beste van heeft gemaakt. Ze is benieuwd naar wat het komende halfjaar gaat 1070 

brengen. 

Susan vindt het vanzelfsprekend dat ze waardering heeft voor heel bestuur Amaryllis, maar 

ze wil in speciaal haar waardering voor Eva noemen. De begroting was magnifiek. 

Uit het feit dat Eva verborgen debiteuren heeft gevonden, blijkt dat ze de hele 

boekhouding met een loep heeft doorgenomen. Ga zo door.  1075 

Thom Wessel denkt dat hij het nieuwste lid is, want hij heeft zich nog niet eens een week 

geleden ingeschreven. Hij vond het leuk om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn 

en is benieuwd naar de activiteiten.  

Kae zegt dat het hen zielsgelukkig maakt dat er een kersverse eerstejaars is die de 

ledenvergadering leuk vond. Niets maakt hen gelukkiger dan dat.  1080 

Thom is blij dat hij hen gelukkig maakt.  

Vera vertelt dat ze al een tijdje lid is, maar dat dit ook haar eerste ledenvergadering was. Ze 

vond het afgelopen jaar wel goed gaan in verband met corona. Ze is actiever geweest 

dan ze had verwacht en vindt de continuïteit fijn. Als lid van de dagjescommissie is 

ze dankbaar voor de steun van het bestuur en de acquisitiecommissie voor het eerste 1085 

dagje.  

Wessel zegt dat zijn bijdrage kort maar krachtig is, want alles is al gezegd. Het bestuur is 

lekker bezig en moet vooral zo doorgaan. 

Martijn sluit zich aan bij Wessel. 

Marit weet dat alle complimenten goed aankomen bij het bestuur. Ze heeft veel zin om het 1090 

tweede halfjaar voort te zetten.  
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#13. Sluiting 
Marit bedankt alle aanwezigen voor hun input en aanwezigheid. Ze stelt voor er samen een 

goed tweede halfjaar van te maken, zoals in het halfjaarverslag staat ‘zelfs als 1095 

niemand meer naar buiten kan’. De afgelopen maanden hebben bewezen dat het vuur 

van Prometheus nog altijd leeft en bestuur Amaryllis gaat er alles voor doen om dat 

door te zetten. Ze sluit de vergadering om 22:27 uur. 


