
ALGEMENE LEDENVERGADERING
USLAS ATLAS
NOTULEN

Datum: Maandag 12 maart 2012
Aanvang: 19:00
Locatie: Drift 21, Sweelinckzaal

Aanwezig:
Bestuur: Remy Middelhoff (voorzitter), Merel van Zelderen (secretaris), Justin Hoek (penningmeester), Stijn 
Peeters (vice-voorzitter) en Tessa Stoffelsen (onderwijscommisaris)

Leden: Brechje Bosman, Kirsten Bulsink, Francine Uijttewaal, Marcel Petit, Christiaan Defauw, Niek Ver-
laan, Mert Blommestijn (19.17), Ruben Dieleman (19.28)

1. Opening
Remy Middelhoff opent de vergadering om 19.10 uur.

2. Mededelingen
Vanuit het bestuur: er komt een nieuw bestuur aan, zij wisselen in mei. Volgende week is er een tweede 
informatieavond en vervolgens is de kans om een brief te schrijven. Hierna zullen wij gaan overleggen 
zodat er op 15 mei een definitieve keuze kan worden gemaakt.
Volgende week wordt Atlas zeven jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Iedereen is hiervoor uitgeno-
digd. 
En er komt een inspraakavond vanuit het OC, deze is 24 april. Hier kun je alle klachten betreffende het 
onderwijs indienen.

Er zijn geen mededelingen vanuit de leden.

3. Goedkeuren notulen
Remy Middelhoff loopt zorgvuldig de notulen door, blaadje voor blaadje. Er zijn geen opmerkingen, de 
notulen van de vorige ALV is daarom goedgekeurd.

4. Vaststellen agenda 
Wederom geen opmerkingen.

5. Presentatie afrekening 
Remy Middelhoff geeft het woord aan Justin Hoek. Hij zal de afrekening bespreken.
Iedere pagina wordt besproken. Leden kunnen ondertussen vragen stellen, mits ze hun hand opsteken. 
Ieder jaar gebeurt het weer dat er minder wordt uitgegeven dan dat er binnen komt. Dit betekent wel een 
groei in eigen vermogen, wat natuurlijk heel erg fijn is. 

Over het kopje baten stelt Stijn Peeters een vraag: Is de subsidie alleen voor de eerstejaars? En hoe gaat 
het met mensen die zichzelf later als lid hebben aangemeld? Justin Hoek: Dat klopt en die krijgen geen 
subsidie.

Commissies hebben dit jaar minder uitgegeven dan verwacht. Niek Verlaan vraagt: Waarom staat er bij 
klassenboek maar 0 euro? Justin Hoek: Klassenboek had geen budget, dus de kosten zijn gehaald uit het 
algemeen budget.

Het bestuur heeft het minder netjes gedaan dan de commissies. Dit komt onder andere doordat de bank-
kosten hoger zijn uitgevallen, ING heeft zijn tarieven verhoogd. De kamerkosten waren hoger dan ver-



wacht. Het mobiele abonnement is duurder geworden, tegenwoordig maken we wel gebruik van inter-
netsms, maar ook deze blijft duur. 
Een deel van de overgangssubsidie wordt meegedragen naar 2012. Zodat we meer kunnen verdelen.

Niek Verlaan: Er staat overal 2010 boven. Justin Hoek: Je hebt gelijk, dat is mijn fout. Het gaat gewoon 
over 2011.

De computers zijn in waarde enorm gedaald. Christiaan Defauw adviseerde ons om iedere twee jaar 
nieuwe aan te schaffen.

Stijn Peeters: Wat is precies de reden dat we 400 euro in kas hebben? Justin Hoek: Anders staat het op 
de hoofdrekening. Stijn Peeters: Wat is de reden? Justin Hoek: Dat is ons eigen vermogen, we kunnen het 
beleggen als je dat leuk vindt.

De gift voor 2012 wil Justin Hoek verhogen met 200 euro. Ook het oprichten van een Lustrumfonds is een 
idee. Hier staat nu 500 euro voor in begroot.
De groei in eigen vermogen is 206,03 euro. Hier mogen we heel blij mee zijn. Dit zal worden verdeeld over 
de commissiebudgetten en de kamerkosten.

Marcel Petit: Kun je iets meer vertellen over het kopje Gift 2012 op pagina 6?  Justin Hoek: Omdat we zo’n 
grote groei in eigen vermogen hebben willen we dat niet zodanig opschuiven. Dit is een manier om de 
overgangssubsidie te compenseren, die 1160 euro is, om een deel daar van over te zetten naar 2012. Dit 
wordt in de begroting opgenomen, waardoor we meer inkomsten hebben. Dat is legaal.

De afrekening is besproken en er zijn verder geen vragen vanuit de leden en/of bestuur.

6. Verslag kascommissie
Christiaan Defauw heeft namens Baten en Lasten, de kascommissie, Justin Hoek gecontroleerd. Hij kan 
het kort houden. Het klopt namelijk allemaal. Ruben Dieleman, die helaas niet aanwezig is en ook deel-
neemt aan Baten en Lasten, vond dit ook. Petje af dus of zo, aldus Christiaan Defauw.

<Pauze> Deze slaan we over

7. Stemming wijziging begroting 
Justin Hoek vraagt of hij het woord mag blijven doen, Remy Middelhoff vindt dit goed. We vergroten de gift 
2012 met 600 euro, deze worden verdeeld over de commissies. Dit komt uit het algemeen budget. Artclass 
krijgt 100 euro extra. En er gaat 60 euro extra naar de kamerkosten. 
Hier stemmen we over. Unaniem voor. Unaniem voor. Beide voorstellen zijn goed gekeurd.

8. Stemming goedkeuring afrekening
Mededeling voor afrekening: Beide computers dalen van 800 naar 250 euro in waarde. ...... Het bedrag 
van 200 euro dat op pagina 5 staat klopt dus niet helemaal, maar dat wordt nog aangepast. 

Remy Middelhoff: Waar komt het bedrag voor de truien vandaag? Justin Hoek: Er was een potje wat ik 
daar mee samen heb gevoegd. Die verkoop heb ik daar mee samen gevoegd. 

Wederom heeft iedereen voor gestemd.

Francine Uijttewaal: Had je nou uitgelegd wat Lustrumfonds was? Justin Hoek: Ja dat heb ik gedaan. Het 
lustrum was twee jaar geleden.
Niek Verlaan: Wordt er volgend jaar weer over die 500 euro gestemd? Justin Hoek: Nee dit is een eenma-
lige oprichting, het volgende bestuur mag zelf beslissen of ze dit fonds in stand willen houden, dan wel 
aan willen vullen.



9. Cursusrecensies 
Tessa Stoffelsen grabbelt Rhea Eeltink uit het bakje. Zij heeft de cursusrecensieprijs gewonnen. Gefelic-
iteerd.

10. HINWOZL
Francine Uijttewaal: Hebben jullie een bepaalde tactiek om het algemeen budget aan te breken of te 
verdelen? Wij hebben met Overlast ongeveer 100 euro, wij zitten daar met al onze activiteiten over heen. 
Wij krijgen dat geld nog wel, maar waar slaat dan nog dat grote bedrag op. Justin Hoek: Mensen kunnen 
altijd aanspraak maken op het algemeen budget. Er is een limiet van 100 euro per commissie voor een 
activitiet. Hier zal het bestuur dan over overleggen. Voor jullie klassieke avond wordt er ook een deel uit 
het algemeen budget gehaald. Francine Uijttewaal: Dat is maar 25 euro. Justin Hoek: Kom maar langs.

11. WVTTK
Er zijn geen WVTTK’tjes

12. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de leden.

13. Sluiting
Remy Middelhoff sluit de vergadering om 19.35 uur.


