
Notulen Algemene Ledenvergadering 

USLAS Atlas 
      

 
Datum: 25 juni 2015  

Aanvang: 19:00 uur 

Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21 

 

Aanwezig: 

Bestuur:  

Lisa Korteweg, Timothy Bland, Caspar Schoevaars, Hanne Oberman, Lars Heuver 

 

Leden:  

Siegert van den Berg, Esmee Haverkort, Anne van Gemst, Sander de Bruin, Julia Matser, Aafke 

Schaap, Alwin van der Ven, Merel Wemelsfelder, Casper van Hensbergen,  

 

Om 19:14 uur komt Joep Hijwegen binnen. 

Om 19:34 uur komt Davitze Könning binnen. 

 

1. Opening 

Lisa Korteweg heet iedereen persoonlijk welkom op de Afrekening-ALV en opent de ALV om 

19:10 uur.      

  

2. Vaststellen agenda en stukken  

Lisa Korteweg loopt alle stukken in de agenda langs. Lisa vraagt of er nog vragen over de 

agendapunten of de stukken zijn. Er zijn geen vragen. Tekstuele opmerkingen kunnen gemaild 

worden. 

 

3. Goedkeuren notulen Wissel-ALV 26-05-2015. 

Lisa Korteweg vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over de notulen van de Wissel-ALV 

van 25-05-2015. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen 

Lisa Korteweg vertelt dat er na het versturen van de afrekening en de begroting nog een aantal 

fouten zijn ontdekt. Deze fouten zijn inmiddels verbeterd en zijn ook op de site veranderd. Ook 



heeft het bestuur besloten de verandering van het Atlaslogo over de zomervakantie heen te 

tillen. Verder spoort Lisa Korteweg iedereen aan het KLASseboek te bestellen en vertelt zij dat 

de laatste borrel van het jaar in de Hofman zal plaatsvinden. Er zal bittergarnituur aanwezig 

zijn. 

 

5. Presentatie afrekening   

Lisa Korteweg geeft Siegert van den Berg het woord. 

 

Siegert van den Berg vertelt dat de afrekening is goedgekeurd, maar dat er daarna een paar 

fouten zijn ontdekt door Bram de Rijk. Er blijkt vanaf 2011-2012 een structurele fout gemaakt 

die het heel lastig maakt om het een duidelijk financieel beeld te krijgen. Terugkijkend is het 

vanaf 2009 onduidelijk. In de inwerk periode van Caspar Schoevaars is hier aandacht besteed, 

om ervoor te zorgen dat de feitelijke financiële kennis van penningmeesters toeneemt.  

 

Siegert van den Berg gaat door met het vertellen wat de aanpassingen in de afrekening zijn. Er 

zijn drie redenen waarom er fouten in de afrekening zaten. 

 

De eerste reden is een fout van Siegert van den Berg, waarvoor hij zijn excuses aanbiedt. dit zijn 

de samenwerkingsverbanden. Siegert is er van uit gegaan dat we de €200,- hiervan betaald 

hadden, maar dit is nooit gebeurd omdat er nooit naar gevraagd is.  

 

De tweede reden heeft te maken met wanbetalers. Deze stonden niet goed in gedocumenteerde 

bestanden. Mensen die verzocht werden iets te betalen bleken dit al gedaan te hebben of bleven 

het vergeten. Dit is sinds 2012-2013 aan de gang en dit maakt het financiële overzicht 

onduidelijk. Nathalie Immerzeel heeft haar best gedaan dit op te lossen, maar dit is niet 

helemaal goed gegaan waardoor er nog steeds foutjes in zitten. Siegert van den Berg heeft op 

zijn beurt het ook proberen op te lossen, maar kan geen garantie geven dat er niet nog steeds 

enkele foutjes in zitten. 

 

De derde reden heeft te maken met het eigen vermogen. Het eigen vermogen van Atlas is sinds 

2009 opgelopen, maar niet op de juiste manier vastgelegd. In combinatie met wanbetalers is er 

een soort grijze zone ontstaan waardoor er niet gezien kan worden hoe Atlas er precies 

financieel voorstaat. Tot nu toe heeft dit echter nog niet voor grote problemen gezorgd, omdat 

Atlas ieder jaar een overschot op de begroting heeft, waarmee eventuele gaten kunnen worden 

opgevangen. 



 

Het gaat goed met het afwerken van de wanbetalers. Als Caspar Schoevaars er goed mee 

doorgaat, kan hij waarschijnlijk 31 december wel vertellen hoe Atlas er precies voor staat. 

 

Siegert van den Berg loopt vervolgens snel de afrekening door. Niet veel posten zijn veranderd 

sinds de vorige afrekening. De posten die wel veranderd zijn ‘debiteuren’, ‘crediteuren’ (dit zijn 

de kosten die nog betaald moeten worden en het geld wat nog binnen moet komen) en de 

‘samenwerkingsverbanden’. Dit heeft te maken met de eerder genoemde ontdekte fouten die 

nu zijn opgelost. Daarna vertelt Siegert van den Berg waarom de post ‘automatische incasso’ is 

afgenomen. Dit komt omdat de penningmeester eerst altijd een bedrag moest betalen voor al 

het geld dat werd overgemaakt naar de vereniginsrekening. Door de automatische incasso 

gebeurt dit een stuk minder en zijn er op dit punt dus minder kosten. 

 

Sander de Bruin: “Heb je een schatting hoeveel zwevend geld er is?” 

 

Siegert van den Berg: “Het gaat per jaar, dus niet echt. Mijn schatting is iets rond de €200, maar 

dit is niet zeker. Daar gaat nog iets van wanbetalers vanaf.”   

 

Joep Hijwegen: “Even over het tweede punt, de wanbetalers. Als Atlas winst maakt en dat niet 

nodig is, is het dan niet handig om een worst case scenario te maken waarin er wordt uitgegaan 

dat de wanbetalers niet betalen?”  

 

Siegert van den Berg: “Nee, dat is lastig omdat we van een heel groot deel mensen weten dat ze 

nog wél moeten betalen. Dus allemaal afboeken kan simpelweg niet”. 

 

Julia Matser: “Nathalie Immerzeel heeft vorig jaar ook een bezem gehaald door de crediteuren 

en debiteuren dus dat is al een keer gedaan.” 

 

Siegert van den Berg: “Ja en dat heb ik dit jaar ook weer gedaan. Als Caspar heel erg zijn best 

gaat doen en iedereen alles gaat betalen, dan kan hij dus 31 december vertellen hoe we er 

financieel precies voor staan.” 

 

Siegert van den Berg: “Het is echt heel fijn dat Bram de Rijk dat mailtje heeft gestuurd. 

Hierdoor is er een sleur aan fouten ontdekt en kon hier eindelijk iets aan gedaan worden. 

 



Esmee Haverkort: “Mag ik een tekstuele opmerking maken? Gangmakers staat met twee a’s.” 

 

Siegert van den Berg: “Inderdaad, dankjewel.”  

 

Julia Matser: “Ik heb een hele lijst van Nathalie Immerzeel gekregen. Wanneer wordt het 

lustrumfonds uitgegeven?”  

 

Siegert van den Berg: “Dat is dit jaar gebeurd. Dan gaan we niet over op de stemming? 

 

Lisa Korteweg bedankt Siegert van den Berg en gaat over op de stemming. 

 

Siegert van den Berg: “Mogen we ook stemmen met roepen? Het het staat in de statuten dat dit 

ook mag.” 

 

Lisa Korteweg: “Aangezien dit een belangrijk onderwerp is, heb ik liever dat we dit niet nu doen, 

maar bij een stemming over een iets minder belangrijk onderwerp mag het zeker.”  

 

Lisa Korteweg gaat nogmaals over op de stemming. 

 

6. Stemming over afrekening 

Stemming leden: 

Voor: 9 

Tegen: 0 

Blanco: 1 

 

Stemming bestuur: 

Voor: 5 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

 

Lisa Korteweg stelt vast dat de afrekening is ingestemd. 

 

Pauze           19:35 - 19:45 

 

7. Presentatie begroting 



Lisa Korteweg geeft Caspar Schoevaars het woord. 

 

Caspar Schoevaars vertelt dat de veranderingen in de begroting best wel voor zich spreken. Op 

het papier de aanwezigen voor zich hebben staan een paar grijs gemarkeerde vakjes. Dit zijn de 

veranderde bedragen. Caspar Shoevaars loopt ze één voor één langs. 

 

De eerste verandering dat het begrote aantal eerstejaars is omhoog gedaan van 140 naar 155. 

Gezien de verwachte groei is dit realistisch. Verder is het commissiebudget omhoog gegaan, net 

zoals de posten ‘vaste lasten’, ‘bestuurskosten’, ‘representatie’ en ‘activiteiten vanuit het 

bestuur’. Ook is er een post ‘activiteitenvergoeding voor het bestuur’ gemaakt, waarover straks 

gestemd zal worden. Verder wil het bestuur ook volgend jaar weer een oud-besturenborrel, dus 

hier is een potje voor gemaakt 

 
Julia Matser: “Hoe is dit hiervoor gegaan dan?” 
 
Siegert van den Berg: “Wij hebben het onder ‘activiteiten van bestuur’ geschaard.” 
 
Julia Matser: “Oh ja, ik weet het weer, wij onder ‘constitutieborrel’”. 
 
Caspar Schoevaars: “Mag ik door?” 
 
Caspar Schoevaars vervolgt dat ook het fonds bijzondere uitgaven ook wat verhoogd is, net als 
het statutair fonds. Het bestuur hoopt namelijk aan het eind van het bestuursjaar de statuten te 
kunnen vernieuwen en dat kost geld. Ook het lustrumfonds is weer aangevuld.  
 
Sander de Bruin: “Is de 125 euro het bedrag wat in het lustrumfonds komt? Hoeveel is er 
daarvoor ingegaan?” 
 
Julia Matser: “Nathalie Immerzeel heeft er tussen de 200 en de 400 euro in gedaan.” 
 
Siegert van den Berg: “Voor de exacte bedragen moet je een keer langs de Atlaskamer, dan kan 
de penningmeester het zo voor je opzoeken.”  
 
Sander de Bruin: “Hebben jullie er over nagedacht over hoeveel erin gaat, gezien de groei van 
Atlas? Moet je het fonds niet vergroten?”  
 
Caspar Schoevaars: “Daar heb je een argument. We hebben de overweging gemaakt om ook 
andere potjes bij te vullen.” 
 



Esmee Haverkort: “Ik vind het helemaal goed. Hoeveel is er dit jaar uitgegeven tijdens het 
lustrum?” 
 
Siegert van den Berg: ”Zo’n 1800 euro.” 
 
Esmee Haverkort: “Het lijkt me leuk als het volgende bestuur er weer iets meer in kan doen, 
zodat je straks meer hebt dan vier keer 125 euro.” 
 
Julia Matser: “Ik ben gewoon aan het lullen hoor, maar denk je niet dat het bij niet meer dan 
100 echt actieve mensen blijft ook al groei je?” 
 
Aafke Schaap: “Ja misschien, maar dan kun je grotere en luxere dingen organiseren voor hen.” 
 
Esmee Haverkort: “Dit is niet relevant nu.” 
 
Capar Schoevaars: “Dat wilde ik ook zeggen.” 
 
SIegert van den Berg: “Ik wil nog wel toevoegen de groep misschien niet groter wordt, maar dan 
heb je per persoon wel meer geld te besteden”. 
 
Caspar Schoevaars: “We gaan door. Het laatste ding is, ook dankzij Bram de Rijk (Caspar 
bedankt Bram). een administratief ding. Je moet eigenlijk laten zien dat er meer geld is 
uitgegeven dan er is ingekomen. Tot nu was dat niet altijd zo, maar hier dus nu wel.”  
 
Alwin van der Ven: “Hoe hebben jullie het commissiebudget verdeeld?” 
 
Aafke Schaap: “Het budget van alle commissies wordt aan de hand van hoeveel activiteiten zij 
organiseren, hoe groot zij zijn en hoeveel ze kunnen groeien verdeeld. Ze hebben allemaal een 
even grote procentuele verhoging gekregen met een uitzondering van een aantal op basis van 
die groei etc..” 
 
Anne van Gemst: “De post representatief is bijna twee keer zo groot geworden. Is dit niet een 
beetje te veel?” 
 
Sieger van den Berg: “We gebruiken altijd de aula van het Academiegebouw voor de Wissel ALV, 
nu zelfs met koffie. Die aula kost gewoon 200 euro. Maar er is nooit een kopje voor gemaakt dus 
kwam het bestuur altijd in het rood te staan. Er is weinig veranderd, alleen staat het nu hier in 
plaats van onder onvoorzien ofzo.”  
 
Julia Matser: “Tot nu toe is het op een rare manier via de Klassieke Avond gedaan. OverLASt 
betaalt dan via een rare constructie voor huur van de aula tijdens de Wissel ALV. Ik vind het 
daarnaast niet nodig dat er koffie is, wie wil dat nou per se?” 



 
Esmee Haverkort: “Wel zo netjes toch, zeker voor ouders?” 
 
Anne van Gemst: “Ja, de Wissel ALV duurt altijd erg lang.” 
 
Caspar Schoevaars vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. 
 
Lisa Korteweg gaat over op de stemming. 
 

8. Stemming over begroting 

Stemming leden: 

Voor: 11 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

 

Stemming bestuur:  

Voor: 5 
Tegen 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de begroting is goedgekeurd. 
 
Lisa Korteweg roept Caspar weer naar voren voor de algemene financiële update en om de 
verandering op het gebied van sponsoring te vertellen. 
 
9. Financiën 

Caspar Schoevaars: “In principe staat Atlas er financieel goed voor. Het enige wat er veranderd 
is, is de sponsoring. De verandering in sponsoring komt doordat de Lebowski het 
sponsorcontract heeft opgezegd door het gestolen paardje. We weten dat het een Lasser was, 
en niet een Atlasser. We zijn het dus niet eens met de Lebowski. We willen het geld terug. Dus 
hebben we VIDIUS Rechtshulp ingeschakeld. We hebben een aangetekende brief gestuurd en 
als ze niet betalen gaan we hen vorderen. Dat is alles.”  
 
Lisa Korteweg zegt dat het bestuur de leden op de hoogte zal houden van hoe het allemaal gaat. 
Daarna gaat ze ver tot de HR-toevoeging . Hanne Oberman heeft zich hierover ontfermd dus 
mag zij het presenteren. 
 
10. Presentatie toevoeging aan HR 

Hanne Oberman: “We hebben een toevoeging op het HR-artikel van bestuur tien. Zij wilden dit 
graag als laatste daad als bestuur bewerkstelligen, maar het is niet gelukt om het bij de Wissel 



ALV meteen in te stemmen. Ook was er veel kritiek uit de zaal over de onduidelijkheid rondom 
de hoogte van de bestuursvergoeding. Daarom hebben we één zin toegevoegd.” 
 
Hanne Oberman leest het voorgestelde HR-artikel voor. 
 
Esmee Haverkort: “Je bent ‘de’ vergeten toe te voegen.“ 
 
Anne van Gemst: “En het is ‘hoogte van deze post.” 
 
Aafke Schaap: “En het is ‘begrotings-alv.’” 
 
Hanne Oberman: “Mag ik dit nu veranderen?” 
 
Hanne Oberman verandert de tekstuele opmerkingen ter plekke. 
 
Alwin van der Ven: “Ik snap de grens van 20 euro niet.” 
 
Esmee Haverkort: “Wat snap je er niet aan?” 
 
Alwin van der Ven: Hoezo mogen ze dat niet zelf bepalen? Financieel maakt het niet uit.” 
 
Anne van Gemst: “Dit stimuleert bestuursleden om meer naar kleine activiteiten te gaan.”  
 
Caspar Schoevaars: “Precies, daar is het ook voor bedoeld.” 
 
Alwin van der Ven: “Maar het maakt in principe niet uit.” 
 
Anne van Gemst: “Ja, maar het is bedoeld voor kleine activiteiten.” 
 
Siegert van den Berg: “Hoezo staat het bij financiën en niet bij bestuur?” 
 
Hanne Oberman: “Daar hadden Aafke Schaap en ik hem eerst staan, maar omdat bij bestuur 
niks financieels staat en omdat jij toen gezegd had dat het beter bij financiën kon staan.” 
 
Lisa gaat over tot de stemming. 
 
11. Stemmen over toevoeging aan HR 
Stemming leden: 
Voor: 10 
Tegen: 1 
Blanco: 0 
 



Stemming bestuur:  
Voor: 5  
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de toevoeging is ingestemd.  
 
12. W.V.T.T.K. 
Joep Hijwegen: “Ik heb een vraag over het stemmen van een nieuwe stamkroeg. Kunnen de 
leden hier ook over stemmen?”  
 
Lisa Korteweg: “Hier hebben we nog niet over nagedacht. In de vakantie gaan we met de 
kroegen praten en proberen een deal te sluiten. Ik denk dus dat de knoop door ons wordt 
doorgehakt. Als we het niet weten zullen we misschien de leden gaan vragen om advies ofzo.” 
 
Anne van Gemst: “Ik denk dat we de uiteindelijke knoop doorhakken wel aan het bestuur 
kunnen over laten maar misschien is het een idee om een soort poll op Facebook te posten.” 
 
Alwin van der Ven: “De mensen die op de borrel komen hebben ook al wel laten weten aan het 
bestuur wat ze vinden.” 
 
Julia Matser: “Als je een poll doet, gaan mensen denken dat ze inspraak hebben terwijl dit niet 
zo is en jullie dit ook niet willen. Jullie hebben het al moeilijk genoeg.” 
 
Lisa Korteweg: “We vragen ook altijd aan de café’s wat ze ervan vonden.” 
 
Sander de Bruin: “Wat vond Ledig Erf? Ik vond de bediening echt super chagrijnig.” 
 
Lisa Korteweg: “Toen ik wegging kreeg ik een knikje. Maar ik ging al redelijk vroeg weg.” 
 
Aafke Schaap: “Toen was het ergste nog niet geschied.” 
 
Lars Heuver: “Aan het eind waren ze niet heel enthousiast.” 
 
Alwin van der Ven: “Hebben jullie De Poort overwogen?” 
 
Lars Heuver: “Op dinsdag zit daar Perikles.” 
 
Julia Matser: “Dan gaan we toch naar woensdag?” 
 
Lisa Korteweg: “We willen op dinsdag blijven.” 
 



Lars Heuver: “Het heeft ook met activiteiten van studentenverenigingen en met de mogelijkheid 
tot deals maken te maken.”  
 
Julia Matser: “Ik neem aan dat jullie naar nog meer kroegen gaan kijken?” 
 
Lars Heuver: “We zijn al bij zeventien langs geweest.” 
 
Julia Matser: “Zo de tetten!” 
 
13. Rondvraag 
Alwin van der Ven: “Hoe vinden jullie het als nieuw bestuur tot nu toe?” 
 
Lisa Korteweg: “Heel leuk. We hebben veel geleerd en het heel druk gehad. Ik heb steeds het 
het gevoel dat we al twee maanden bestuur zijn maar dit is niet zo.” 
 
Lisa Korteweg vertelt dat ze is gekozen voor de SVR.  
 
De zaal applaudiseert. 
 
Lisa Korteweg: “Het was een race van drie.”  
 
Aafke Schaap: “Welke drie?”  
 
Lisa Korteweg:  “Atlas, UHSK en nog één die ik niet weet. Ik ben wel trots, UHSK heeft het vijf 
jaar lang gedaan en wij hebben ze van de troon gestoten. En het bestuur neemt veel taken over, 
zodat ik het red qua tijd.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik zag toevallig vandaag in het HR iets over H.I.N.W.O.Z.L. (Heeft Iemand 
Nog Wat Op Zijn Lever). Is dit irrelevant omdat we al de W.V.T.T.K. en de Rondvraag hebben. Kan 
dat eruit?” 
 
Lisa Korteweg: “Dankjewel, daar gaan we naar kijken.” 
 

14. Sluiting  

Lisa Korteweg sluit de ALV om 20:11 uur.       

 


