
Notulen Algemene Ledenvergadering USLAS Atlas 
 
Datum: 13 december 2016 
Aanvang: 19:15 uur 
Locatie: Drift 21, Sweelinckzaal  
 
Aanwezig: 
Bestuur: 
Iris Schröder, Yana Mechielsen, Janne Prinsen, Marjolein Joosten en Doortje Rijpma 
 
Leden: 
Jeaniven Copra, Eline Kempkes, Fenna Woudstra, Marjolijn van Opstal, Anne Grashof, Fenna 
van Ommen, Juliette Dominicus, Santje Kramer, Caspar Schoevaars, Lisa Korteweg, Liselotte 
Buring, Sterre Koopman, Aafke Schaap, Timothy Bland, Lars Heuver, Sander de Bruin, Myrthe 
Dijkstra, Willem Hendrik Ottes, Eva Babeliowsky, Jelke Boellen, Perry van Loon, Rens van 
Dijke, Said El Khouani, Yuri van der Horst, Catherine Kleynen, Jolente Erdtsiedi, Derek 
Steeman, Christof Henken, Ilse Bergsma, Renzo Kohl  
 
Om 19.19 komen Inez Lommen en Maria Deetman binnen. 
Om 19.30 komen Guusje Bloemen en Hanne Oberman binnen. 
Om 19.34 komt Joppa Doedens binnen. 
Om 19.57 komt Silke Barendse binnen. 
Om 20.07 komt Gwen Korevaar binnen. 
 
 

1. Opening Orde  

 

Iris Schröder heet iedereen persoonlijk welkom en opent de ALV om 19.18 uur.  Ze vraagt 

iedereen om bij vragen en/of opmerkingen zijn of haar hand omhoog te steken en voor- en 

achternaam te noemen, opdat alles op naam genotuleerd kan worden.  

 

2. Vaststellen stukken en agenda Besluitvormend 
Iris Schröder loopt alle stukken in de agenda langs. Iris vraagt of er nog vragen of opmerkingen 
over de agendapunten of de stukken zijn. Tekstuele opmerkingen kunnen gemaild worden. 
 
Sander de Bruin: “Ik heb een opmerking over de stukken, deze waren niet meer te zien via de 

link.” 

 

Iris Schröder: “Ja dat hebben we gezien.” 



 

Marjolein Joosten: “De lay-out was veranderd op de site er stond namelijk de verkeerde 

maand.” 

  

Iris Schröder: “Dus de link was halverwege veranderd door aanpassingen in de agenda.” 

 

Sander de Bruin: “Oke.” 

 

Marjolein Joosten: “Er waren geen inhoudelijke veranderingen alleen veranderingen in de 

lay-out.” 

 

Iris Schröder: “Heb je ze wel nog goed kunnen lezen?” 

 

Sander de Bruin: “Ja tuurlijk.” 

 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de stukken of de agenda. Iris stelt de agenda 

en de stukken vast. 

 

3. Goedkeuren notulen ALV 27-10-2016 Besluitvormend 
Iris Schröder vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de 
commissiewissel ALV van 27-10-2016. Tekstuele opmerkingen kunnen gemaild worden naar de 
secretaris. 
 

Sander de Bruin: “Ik heb twee puntjes: ten eerste er waren veel taal en- spelfouten, hier mag 

wel nog een keer naar gekeken worden.” “Ten tweede er stond wel vier of vijf keer dit nemen 

we mee of hier kijken we naar hebben jullie dit ook gedaan?” 

 

Iris Schröder: “Ik weet dat een van deze dingen het instemmen van leden is. Daar hebben we 

nog niet per se verder naar gekeken.”  

 

Sander de Bruin: “Ja inderdaad en de commissienaam van RecycLAS.” 

 

Iris Schröder. “Ja, daar hebben we naar gekeken.” 



 

Sander de Bruin: “Oke, de vierde en vijfde weet ik zo even niet meer.” 

 

Iris Schröder: “Ja we gaan het hier nog over hebben.” 

 

Sander de Bruin: “Ja het hoofdpunt was wel de commissies, het is fijn als dat weer besproken 

wordt in de volgende ALV.” 

 

Iris Schröder: “Denk dat, dat zeker moet kunnen.” 

 

Timothy Bland: “Ik wil niet zeiken op de spelfouten, want ik weet hoe kut dit is. Maar misschien 

handig als de rest er ook nog een keer overheen gaat. Als secretaris zit je zo in die notulen dat 

je de spelfouten niet meer door hebt.” 

 

Iris Schröder: “Goed idee, dit heb ik ook twee keer gedaan maar ik ben blijkbaar ook 

dyslectisch.” 

 

Timothy Bland: “Oh oke, daarnaast bij de RVA ontbreken de voorstemmen, neem aan dat die 

nog moeten worden toegevoegd.” 

 

Yana Mechielsen: “Dit voegen we toe.” 

 

Iris Schröder: “Tekstuele fouten mogen worden gemaild naar de secretaris.” 

 

Er zijn geen verdere vragen en opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen Informerend  
● Bestuur  

Het bestuur heeft een aantal mededelingen. Iris Schröder loopt ze langs. 

- Site + launch 

Bij de vorige ALV hebben we verteld dat we Floris Koster in dienst gaan nemen voor het maken 

van de site. We zijn nog niet helemaal tevreden over het contract, deze moet nog worden 

gefinetuned. Dit hebben we ondertussen verder uitgewerkt en de offertes zijn nu als volgt. Hij 



maakt de website voor ons voor ongeveer 450 euro, waarna hij hem twee jaar lang voor ons zal 

onderhouden. 

Hij is op dit moment bezig met het maken van de website, maar omdat we dezelfde 

domeinnaam zullen houden zal de site helaas een paar dagen uit de lucht moeten. Wij hebben 

besloten dit te doen in de kerstvakantie. De officiële feestelijke launch van de nieuwe site zal 

plaatsvinden voorafgaand aan de eerste borrel in het nieuwe jaar, op 10 januari van 7 tot 9 op 

drift 13 lokaal 0.05. Wij regelen voor iedereen die komt prosecco en oliebollen, dus wees erbij! 

Hierna zullen we gezamenlijk doorgaan naar t’ Oude Pothuys voor de Goede Voornemens voor 

de Goede Doelen borrel.  

- Leuke dingen op de site 

Nog iets meer over de site: We willen iedereen er nogmaals op wijzen dat wij regelmatig leuke 

vacatures, stages en uitnodigingen voor lezingen en dergelijke binnen krijgen, welke wij meestal 

op de site zetten. Op de nieuwe site zal dit ook een stuk meer in de spotlight staan, maar er 

staan nu ook een aantal gave dingen op waarvan het zonde zou zijn als je het zou missen, dus 

kijk er vooral af en toe naar! 

 

Lars Heuver: “De stages en vacatures werden afgelopen jaren ook op de Facebook geplaatst, is 

het nog de bedoeling dat dit nog gebeurt want dit gebeurt nu niet meer.” 

 

Marjolein Joosten: “De Facebook is exclusief voor mededelingen zoals dat de kamer eerder 

open is of voor bijvoorbeeld promotie voor Wageningen aangezien zij betalen. We willen de 

pagina exclusief houden.” 

 

Lars Heuver: “Stages en vacatures zijn toch ook exclusieve dingen?” 

 

Marjolein Joosten: “We willen de drempel om op de site te kijken ook minder hoog maken.” 

 

Lars Heuver: “Meer mensen kijken op Facebook ik zou ook promotie op Facebook doen.” 

 

Janne Prinsen: “We krijgen zoveel stages binnen op de mail zelfs bij selectie zijn het er nog te 

veel.” 

 

Lars Heuver: “Ik probeer niet te zeggen dat alles er op moet, maar wel af en toe wat.” 



 

Iris Schröder: “We zijn bang dat het spam wordt. Er komen al zoveel berichten uit zoals alle 

evenementen enzovoort.” 

 

Lars Heuver: “Ik snap je afweging, maar de laatste tijd zijn er veel berichten niet geplaatst.” 

 

Aafke Schaap: “Denk dat het ook wel een welkome afwisseling is. Bovendien als lassers gaan 

solliciteren op die vacatures hebben ze eigen promotie.” 

 

Iris Schröder: “Dit is een verschil met de Atlasledengroep, we willen de likepage een beetje 

clean houden.” 

 

Aafke Schaap: “Hoe ik het zelf zie, zien mensen vaker de evenementen als je ook dit soort 

dingen erbij doet.” 

 

Iris Schröder: “Het maakt niet zoveel uit, het is een verschillende groep.’ 

 

Aafke Schaap: “Oke.” 

 

Iris Schröder: “Dit is inderdaad wel iets om langer bij stil te staan.” 

 

Rens van Dijk: “Hoe kan het dat vorig jaar veel geld op begroting naar de site is gegaan en 

waarom hebben we toen geen nieuwe website gekregen?” 

 

Caspar Schoevaars: “Er was 900 euro in begroot en dit is niet uitgegeven.” 

 

Iris Schröder: “We hebben geregeld dat we de websitebouwer dit jaar nog betalen en dus geven 

we dit bedrag dit jaar nog uit.” 

 

- Stimuleren samenwerkingen tussen commissies 

Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘samen staan we sterk’: samen kun je nou eenmaal meer 

bereiken. Daarom willen wij een oproep doen aan alle commissies om eens na te denken over 



eventuele samenwerkingsverbanden. Jullie hebben allemaal geweldige ideeën, maar samen 

kunnen deze nog mooier worden! Tip: samen heb je ook nog meer geld!  

 

- Grote reis bekendmakingsborrel + inschrijven! 

De borrel is zometeen in T’ Oude Pothuys en het is niet zomaar een borrel: het is de grote reis 

bekendmakingsborrel! Ben jij nog aan het twijfelen of je mee wilt op de grote reis? Of wil je 

sowieso maar ben je wel mega benieuwd waar we naartoe gaan? Om 23:00 uur stipt zal LASt 

Minute het grote vraagteken invulling geven. Wil je uiteindelijk mee? Volgende week maandag, 

19 december om 8 uur ‘s avonds komt de inschrijflink online op de site. 

Daarnaast wil ik bij deze ook mededelen dat we voor deze inschrijving een experiment gaan 

doen met de manier van plaatsing. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat het hebben van 

een lange achternaam of een trage internetverbinding precies die 2 seconden vertraging op kan 

leveren waardoor je misschien wel niet mee mag. Daarom zullen we bij deze inschrijving alle 

inschrijvingen binnen de eerste minuut loten en daaruit de namen kiezen van degenen die mee 

mogen. Dit is natuurlijk ook niet ideaal, maar wij denken dat dit de eerlijkste oplossing is, 

aangezien je wel nog je best moet doen om je binnen een minuut in te schrijven en je dus ook 

echt wel inzet moet tonen.  

 

Sander de Bruin: “Als je dit al een experiment noemt, waarom doe je dit dan bij de grootste 

activiteit van Atlas van het hele jaar dan doe je het voor de belangrijkste reis. Doe het dan eerst 

bij een andere activiteit. Hier is echt al eindeloos over gediscussieerd en elk voordeel heeft zijn 

nadeel en nu doen jullie het ineens.” 

 

Iris Schröder: “Ik snap je punt, we willen het in ieder geval niet meer doen zoals de andere 

jaren, want dat kan niet meer met deze hoeveelheid.” 

 

Christof Henken: “Volgens mij is de grote reis een van de enige waar dit zo’n groot probleem 

was.” 

 

Sander de Bruin: “ski-reis, liftweekend, zeilweekend etcetera.” 

 

Christof Henken: “Allemaal niet zo populair.” 

 



Sander de Bruin: “Afgelopen jaren wel, het lijkt me nu niet het goede moment.” 

 

Lisa Korteweg: “Het moet wel veilig gebeuren. Veel andere verenigingen doen wel als back-up 

de inschrijvingen online volgen of online loten.” 

 

Iris Schröder: “Laten wel iedereen volgens forms inschrijven daaruit hebben we dan gewoon 

een lijst en en dan gaan we loten onder alle inschrijvingen onder de minuut.” 

Lisa Korteweg: “Dit lijkt mij geen risico.” 

 

Janne Prinsen: “Kleine activiteiten zitten niet vol binnen een minuut het moet wel een grote 

activiteit zijn.” 

 

Sander de Bruin: “Waarom één minuut?” 

 

Iris Schröder: “We hebben gekeken naar de vorige inschrijvingen alles binnen de een minuut 

zat heel dichtbij elkaar en daarna waren er echt grotere tussenpozen, die mensen waren 

gewoon echt te traag. Een minuut is een duidelijke lijn. Het moet snel zijn, zodat mensen er wel 

nog wat moeite voor moeten doen.” 

 

Timothy Bland: “Ik vraag me af wat de ALV hier zelf van denkt, ik zou een stemming houden 

wat de ALV als mening hierover heeft. Ik vind het wel, wat Sander zegt, een hele grote 

verandering op het grootste evenement van het jaar. Als de ALV het er niet mee eens is zou ik 

er nog een keer over denken.” 

 

Iris Schröder: “Over het feit wat Sander zegt, hier zijn we echt al jaren mee bezig dit is de beste 

optie. Ik ben het eens met stemming hierover in de ALV, maar een andere optie vinden is 

moeilijk. We kunnen ook doen wat UAV doet en dat iedereen voor de kamer moet slapen als 

het ware om als eerste een plekje te krijgen, maar dat is gewoon wreed.” 

 

Timothy Bland: “Het is lastig.” 

 

Sander de Bruin: “Ik vraag me af wat er gebeurt als iemand zich afmeldt?” 

 



Iris Schröder: “Van bijvoorbeeld de 80 mensen die zich ingeschreven hebben komt er gewoon 

een lijst uit. Van de eerste minuut krijgt iedereen een nummertje, als die op zijn gaan we naar 

de degene boven de een minuut.” 

 

Iris Schröder: “Is de rest van de zaal hier het totaal niet mee eens of heeft die een beter idee?” 

 

Fenna van Ommen: “Ik heb geen beter idee, maar wil nog even benadrukken dat overal een 

oplossing voor is. Bij een lange achternaam kun je de naam kopiëren, bij traag internet kun je 

naar de bieb gaan et cetera. Overal is wel een oplossing voor.” 

 

Iris Schröder: “Maar dit is geen oplossing voor ons probleem.” 

 

Fenna van Ommen: “Nou ik weet het niet gewoon.” 

 

Iris Schröder: “Ter achtergrondinformatie voor de rest, Fenna had zich vorig jaar als allereerste 

ingeschreven met sneltoetsen voor haar gegevens.” 

 

Sander de Bruin: “Tegen alles kan je een argument en weerwoord geven.” 

 

Yuri van der Horst: “Ik vind het een super idee en dat mag ook gezegd worden. Dit had nog 

eerder moeten worden ingevoerd, laten we alle kansen gaan egaliseren en dan is het nog 

steeds spannend.” 

 

Aafke Schaap: “Mee moet worden genomen dat het systeem wat er nu staat steeds verder 

gerekt wordt met een groter ledenaantal. Binnen een minuut inschrijvingen loten is nu beter, 

maar Atlas wordt nu zo groot, we moeten vooral denken ‘wat is houdbaar voor de toekomst’. 

Maar ik ben het ermee eens dat dit de beste optie is wat voor nu en komende drie jaar werkt.” 

 

Iris Schröder: “Hier hebben we nu zoveel over nagedacht en ook met Iris van der Tuin 

besproken en gebrainstormd en dit is voor nu echt de beste oplossing.” 

 



Lars Heuver: “Ik heb twee dingen: voor nu is dit een goede oplossing en afgelopen jaren 

hebben we gezien dat zoals het nu werkt, het niet meer kan. Andere vraag: is er ook gekeken 

om het aantal deelnemers uit te breiden? 

 

Iris Schröder: “Ja hier is naar gekeken, maar dat lukt niet. Je moet in een bus kunnen passen, je 

moet vliegtickets kunnen halen en dat kan pas in november, want de grote reis is voor de 

nieuwe commissie om te organiseren. Dan zit het al snel vol, bij hostel kan je nog toevallig 

geluk hebben, zoals wat bij Hamburg gebeurde, maar dat is ook bijna nooit zo. Vorig jaar waren 

bijna alle hostels al vol.  

Het is ook een grotere verantwoordelijk, te groot voor commissie en bestuur. Je gaat dan niet 

meer lekker samen op reis en het wordt gewoon gevaarlijker. Je hebt dan dezelfde hoeveelheid 

mensen waar je verantwoordelijk over bent, maar wel meer mensen waar je op moet letten.” 

 

Lars Heuver: “Ik bedoel niet 30 meer, maar ook 10 meer is al fijn.” 

 

Iris Schröder: “Ja hier is ook over nagedacht, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Het verliest 

het gevoel van met zijn 40en samen op reis gaan.” 

 

Lars Heuver: “Ja snap het, vroeg het me gewoon af.” 

 

Iris Schröder: ‘“Zijn er nog mensen echt expliciet op tegen om dit uit te proberen? Als we 

erachter komen dat er nog steeds mensen super ongelukkig zijn hierover dan nemen we dit 

mee. Maar voor nu denken we dat het de beste oplossing is.” 

 

Niemand van de ALV is tegen. 

 

 Iris Schröder: “We gaan het gewoon uitproberen en ik hoop dat jullie allemaal mee mogen.” 

 

Lisa Korteweg: “Ik wil nog meegeven omdat het zo’n gevoelig onderwerp is, dat wat er ook 

gebeurt binnen die een minuut het zo transparant mogelijk moet.” 

 

Iris Schröder: “We hebben gedacht aan loting op de borrel, maar dan worden sommige mensen 

zo ongelukkig op de borrel.” 



 

Lisa Korteweg: “Livestream?” 

 

Iris Schröder: “We zullen zo transparant mogelijk zijn, we zetten de lijst meteen online en dit 

gaat helemaal goedkomen.” 

 

● ALV 

Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV.  

 

5. Financiën 
Iris Schröder geeft het woord aan Janne Prinsen.  

 

● Update Informerend 

Eerst hebben we nog een algemene update, er is niet heel veel te zeggen. Atlas doet het 

financieel nog steeds aardig goed. De aanbetalingen voor de grote reis zijn gedaan, dus op dit 

moment staat er even niet heel veel geld op de rekening. Vanavond zullen jullie echter zien dat 

dit het helemaal waard is. Kom allen naar de bekendmakingsborrel van de grote reis in het oude 

Pothuys! 

 

● Update debiteuren Informerend 

Een poos geleden is, zoals jullie weten, een mail naar alle debiteuren binnen Atlas gestuurd. 

Inmiddels is er iets onder de 1000 euro binnengekomen van het totaalbedrag, we hadden wel 

meer verwacht. Bedankt allen die het geld al overgemaakt heeft.  

In de kerstvakantie wordt er nog een mail gestuurd in de hoop dat meer mensen hun schulden 

aflossen. Janne Prinsen wil hierbij iedereen in de zaal erop wijzen dat ik het zeer op prijs zou 

stellen als ook jullie de openstaande bedragen nog zouden betalen 

. 

Lisa Korteweg: “Moet je het bedrag zelf overmaken?” 

 

Lars Heuver: “Mail lezen.” 

 

Janne Prinsen: “Ja er zijn teveel en te verschillende bedragen waardoor een automatisch 

incasso te veel werk zou zijn.” 



 

Janne Prinsen: “Hierbij wil ik iedereen in de zaal vragen of ze het bedrag over willen maken.”  

 

Caspar Schoevaars: “Ik kan je niet zo goed verstaan, kan je of zonder microfoon of beter in de 

microfoon praten?” 

 

Voordat er op de begroting wordt overgegaan, pauzeert Janne Prinsen de vergadering om 

19.53 uur. 

Janne prinsen hervat de vergadering om 20.00 uur. 

 

 

● Begroting Informerend & besluitvormend  

Janne Prinsen gaat nu verder met het verantwoorden van de begroting voor 2017. Eerst wordt 

het begin van de begroting overgeslagen, aangezien uit de specificaties het meeste duidelijk 

wordt. 

 

Lisa Korteweg: “Ik heb de begroting geopend die met de mail van Yana was verstuurd, op de 

begroting van de mail stond 2016 en op deze begroting hier staat 2017.” 

 

Janne Prinsen: “Ja dit is de begroting van de drive, in de begroting van de mail stond per 

ongeluk nog 2016, excuses daarvoor.”  

 

Rens van Dijke : “Ik vroeg me nog af waarom leden gemaild worden met dat ze bedragen 

moeten betalen die ze al betaald hadden, ze moeten deze toch niet nog een keer betalen? 

Kunnen jullie hier opletten voor dat de niet oplettende anders twee keer betaald.” 

 

Janne Prinsen: “Ja klopt het debiteurenbestand is niet goed bijgewerkt, excuses hiervoor. Mail 

me terug als er iets niet klopt, goed dat je het zegt.” 

 

Baten specificatie 
Baten specificatie: opleiding 

De vaste voet blijft hetzelfde, zoals de naam al zegt. Dit jaar waren er ongeveer 160 

eerstejaars, net als het jaar daarvoor in 2015. De post leden blijft dus hetzelfde, dit is veilig. De 



opleiding groeit, maar het aantal mensen dat LAS studeert én lid is wordt minder, percentueel 

gezien. Wij verwachten daarom niet een groei in het aantal leden volgend jaar. De post subsidie 

is hetzelfde als het bedrag wat in 2016 is binnengekomen aan subsidie.  

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over?  

 

Hanne Oberman: “Over de subsidie per eerstejaars, er zijn dit jaar ook 160 bijgekomen dan 

bedoel je dat het aantal Atlasleden per lassers lager is.” 

 

Janne Prinsen: “Ja klopt.” 

 

Timothy Bland: Waarom is het percentage lager, wat gebeurt ermee? 

Janne Prinsen: “Ja de opleiding wordt steeds groter en daardoor trekt het ook een ander type 

mensen. Zo ook mensen die niet bij de vereniging willen of geen tijd hebben, en mensen 

waarvan het al de tweede of derde studie is en die LAS zien als laatste redmiddel.” 

 

Sander de Bruin: “Even een opmerking, deze trend zie je al langer.” 

 

Timothy Bland: “Wel raar, want je krijgt het met één boek er al uit.” 

 

Sander de Bruin: “Ja de mensen die niet lid worden, zijn ook gewoon dom.” 

 

Iris Schröder: “Ja we hebben ook gratis doppers met ons logo gegeven aan de eerstejaars ter 

promotie.” 

 

Caspar Schoevaars: “Misschien is het een goed idee om een plan op te stellen naast de 

doppers om meer eerstejaars te betrekken.” 

 

Iris Schröder: “Ik denk niet dat het nodig is, ik denk dat die mensen gewoon een eigen leven 

leiden buiten Atlas.” 

 

Yuri van der Horst: “Huh is dat een optie?” 

 



Aafke Schaap: “Als je dat zou analyseren geeft het je wel veel extra geld en dat is altijd welkom. 

Het is zonde om gewoon te zeggen nee laat maar.” 

 

Sander de bruin: “Ik zou zeggen besteed je tijd lekker aan de leden die je hebt, we hebben 

genoeg geld, boeiend.” 

 

Iris Schröder: “Eens.” 

 

Lisa Korteweg: “Het is een kleine moeite om bij je promo praatje op de open dag, meer nadruk 

op de boeken te leggen en dan haal je daar al snel je winst mee uit.” 

 

Doortje Rijpma: “Betreft de open dag we hebben besloten met de opleiding dat we niet Atlas 

gaan promoten, want de open dag moet echt over LAS gaan. Anders komen de verhalen niet 

overeen.” 

 

Lisa Korteweg: “Daar zou ik nog even over nadenken of dat wel zo slim is.” 

 

Janne Prinsen: “Ja nu wil ik verder met de begroting dit mag je bij de HINWOZL weer 

opbrengen.” 

 

Lisa Korteweg: “Dan kom ik er bij de HINWOZL op terug.”  

 

Yuri van der Horst: “Waar komt die subsidie van introkamp vandaan?” 

 

Janne Prinsen: “Elke studievereniging krijgt dit van de universiteit.” 

 

Jelke Boellen: “Als je dit krijgt waarom dan die vijf? Vind ik gek.” 

 

Janne Prinsen: “Ja anders krijg je halve leden, dit ligt aan de contributie.” 

 

Jelke Boellen: “Oh ik snap het al.” 

 



Baten specificatie: intern  

De fondsen behoeven een extra uitleg. Op de begroting is namelijk niet te zien hoeveel geld er 

daadwerkelijk in een fonds zit en hoeveel we van plan zijn om uit te geven in 2017. Daarom is 

er dit schema gemaakt, te zien in de PowerPoint.  

Het statutair fonds is vorig jaar flink gebruikt omdat de statuten zijn veranderd. Er is echter nog 

227,92 euro over in dit fonds. Dit keren we aan onszelf uit om uit te geven aan andere zaken. 

Het moet boekhoud technisch bij geplande uitgaven komen te staan. We halen dit fonds leeg 

omdat er geen geld nodig is de komende 5 tot 10 jaar om de statuten te veranderen aangezien 

dit net is gebeurd.  

Het lustrumfonds bedraagt nu 650 euro, wij stoppen er in 2017 150 euro in.  

Het garantiefonds zullen wij niet ophogen, dit vinden wij niet nodig want het is al aardig hoog, 

het blijft dus op 750 euro staan.  

Het fonds bijzondere uitgaven bedraagt 520,17 aan het begin van 2017 en hier stoppen wij 

geen extra geld in. Wel zijn we van plan het geld te gaan gebruiken. Bij de baten staat dus het 

geld wat we van plan zijn uit te geven, we keren het als het ware uit aan onszelf.  

Bij de LASten staat het geld wat we in het potje stoppen en weer wat we van plan zijn om uit te 

geven.  

 

Caspar Schoevaars: “Ik vind het een heel erg goed idee, stom dat ik hier zelf niet op ben 

gekomen.” 

 

Aafke Schaap: “Fondsen moeten wel als een spaarpot dienen een soort van garantie-pot, als je 

het leeg gaat trekken, zoals bijvoorbeeld bij bijzondere uitgaven, moet er wel meer in en het 

lustrumfonds waarom kan daar niet meer ingaan?  

Het gebruik van fondsen is een soort van sparen, het commissiebudget is heel hoog en dat 

wordt amper gebruikt waarom gaat er niet meer geld van dat in een fonds?” 

 

Janne Prinsen: “Ja hier hebben we het al met de RVA over gehad, het is inderdaad een idee 

om dat omhoog te gooien, ik weet niet hoe rest hierover denkt. We hebben wel al verlies op de 

begroting dus of andere dingen inkorten of meer verlies leiden.” 

 

Lisa Kortweg: ‘Over het algemeen valt alles wel mee, na de afrekening is er altijd veel geld over 

en deze begroting is ook wel veilig. Lustrumfonds zal ik in de gaten houden en daar meer geld 



in stoppen, andere fondsen zoals het bijzondere uitgave fonds zijn vooral heel veel gedoe. 

Geloof ik is er ook een HR artikel dat je dit fonds niet mag besteden zonder verantwoording aan 

de ALV.” 

 

Lars Heuver: “Niet waar in het HR staat dat het ten goede aan de leden moet zijn niet ter 

verantwoording.” 

 

Janne Prinsen: “Ja dat wilde ik nog zeggen, een Atlascamera wordt heel erg gemist en Iris 

camera is vorig jaar op een Atlasactiviteit ook kapot gegaan. Daarnaast was er nog het idee om 

Indesign voor LASpost, kLASseboek en papaLASzi te kopen.” 

“Maar jouw idee is om bij de afrekening het geld wat daar overblijft op dat moment her te 

verdelen, over bijvoorbeeld het Lustrumfonds?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja bijvoorbeeld het lustrumfonds, wij hadden het vorig jaar in het garantiefonds 

gedaan, als je weer 750 euro of zoiets over hebt.” 

  

Sander de Bruin: “Waarom is er verlies begroot op de balans?” 

 

Janne Prinsen: “Dat komt omdat we anders winst maken en dat mogen we niet.” 

 

Sander de Bruin: “En ik ben het eens met Aafke dat er een tweede spaarfonds bij moet of zei je 

dat niet Aafke?”  

 

Aafke Schaap: “Dat zei ik niet, bijzondere uitgaven fonds is een spaarpot en ik ben het er niet 

mee eens dat je die helemaal leeg trekt, logisch gezien heb je daar altijd wat opstaan.” 

 

Sander de Bruin: “Ja dat daar ben ik het helemaal mee eens. Is het ook niet zo dat als je goed 

draait als vereniging zonder winstoogmerk, wat bij ons zo goed gaat, dan moet je oppotten. Wij 

draaien nu goed, waarom stoppen we dan niet wat meer in onze spaarpotjes voor slechtere 

tijden?” 

 

Janne Prinsen: “In het kort, meer geld in de fondsen.” 

 



Sander de Bruin: “Ja.”  

 

Caspar Schoevaars: “Fondsen zijn geen gelddump, de bedoeling is dat het geld voor de leden 

is, niet alles wat over is moeten we dumpen in een potje. Het herverdelen van het geld in de 

fondsen kan pas na de afrekening. Het is nu niet zo zeer een discussie, pas als er geld over is 

kunnen we kijken, hoeveel geld we in ons zelf investeren en hoeveel in de leden.” 

 

Janne Prinsen: “Goed punt, we gaan verder.” 

 

Baten specificatie: extern 

 De inkomsten van de boeken zijn zoals te zien is flink omhoog gegooid. Er zit veel potentie in 

de boekenwebshop. Wij zullen deze dan ook extra promoten en leden aansporen om al hun 

boeken bij Atlas te bestellen, ook buiten de general education lijst. Met de nieuwe site die in 

januari online komt zal dit ook makkelijker worden.  

De rente op de spaarrekening blijft gelijk, ook bij de Triodos bank.  

De LASpost commissie heeft inkomsten van de abonnementen. Zoals te zien is op de begroting 

verwachten wij dat dit bedrag lager uit gaat vallen dan afgelopen jaar. LASpost gaat vanaf dit 

jaar iedereen per jaar laten betalen, maar het animo is flink gedaald en de 150 euro van 2016 

gaat niet gerealiseerd worden. LASpost is een goede commissie en daar verwachten we ook 

veel van, maar van de inkomsten verwachten we iets minder.  

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? 

 

Lisa Korteweg: “Ik heb twee dingen, de eerste gaat over de boeken: volgens mij hadden wij na 

het eerste halfjaar al 1500 euro aan inkomsten uit de boekenverkoop. Wij hadden toen heel suf 

maar 500 euro in begroot en jullie hebben dit verhoogd naar 1000 euro. Ik vraag me af of het 

niet al veel realistischer is als dit naar 2000 euro gaat of zoiets?” 

 

Janne Prinsen: “Ja ik weet het niet precies, misschien weten Caspar of Lars het?” 

 

Lars Heuver: ‘Ja blok 1 is meestal erg veilig, maar de rest van de blokken fluctueert heel erg. 

1000 euro is heel reëel, de rest van het jaar is namelijk heel wisselvallig en dit kan je altijd nog 

bijstellen.” 

 



Lisa Korteweg: “Als tweede had ik nog een vraagje over de Laspost: hoe gaat het nu met die 

commissie? Ik heb nog geen LASpost gehad of gezien.” 

 

Janne Prinsen: “De laatste LASpost was de Stadsie als het klopt.” 

 

Silke Barendse: “De laatste LASpost is uitgekomen aan het einde van het vorige blok , na dit 

blok komt er weer een nieuwe uit. Als je de vorige niet hebt gehad, ligt het nog aan de andere 

commissie.” 

 

Iris Schoder: “De Stadsie had eigenlijk al in de kick-off week uit moeten komen, maar deze is 

het volledige blok vertraagd doordat vrijwel de hele oude commissie in het buitenland was. De 

nieuwe commissie kreeg dan ook als commissie-opdracht dat ze de Stadsie moesten versturen. 

Door deze verschuiving komt de LASpost nu meer aan het eind van het blok uit.” 

Lisa Korteweg: ‘Misschien was dat de reden dat ik hem niet heb gehad.” 

 

Janne Prinsen: “De gehele oude commissie zit er niet meer in en de commissie moet dus 

helemaal opnieuw opstarten, daardoor duurt het misschien ook wat langer dan normaal.” 

  

Lisa Korteweg: “Is het een idee om de LASpost meer te promoten?” 

 

Silke Barendse: “Daar gaan we zeker werk van maken en ik wilde nog zeggen dat er nog 

Stadsie LASposten op de Atlaskamer liggen, deze kan je ophalen.” 

 

Lisa Kortweg: “Top.” 

 

Baten specificatie: sponsoring 

Het contract met t’ Oude Pothuys is getekend en dit houdt in dat de 1000 euro aan sponsorgeld 

vast staat. Dit geld zal in januari in zijn geheel aan Atlas worden overgemaakt.  

LASquisitie heeft het afgelopen jaar geen geld opgehaald in de vorm van keiharde cash, dit 

omdat het een opstart jaar was. Komend jaar hebben wij veel vertrouwen in de commissie, door 

200 euro hier neer te zetten op de begroting hopen wij een duwtje in de rug te geven en een 

motivatie voor LASquisitie te zijn.  

LASpost staat hier omdat er geld kan worden opgehaald met reclames in het magazine. De 



borrellocatie staat er sowieso in, maar die inkomsten staan onder sponsoring, vaste lasten.  

Wij willen geen reclames in het magazine, of in ieder geval zo minimaal mogelijk. Het staat 

simpelweg niet mooi bij het intellectuele karakter van de LASpost. Het voegt niks toe, maar als 

de mogelijkheid er is zullen we het overwegen.  

Voor KLASseboek geldt hetzelfde als voor de LASpost. Ook bij merchandise willen we geen 

winst maken. We willen hier quitte op draaien. Zo houden we leuke Atlas spullen zo goedkoop 

mogelijk voor onze leden. Wij als bestuur twaalf, vinden het belangrijk om er voor de leden zijn 

en dit valt daaronder.  

De website en Facebook kunnen ook gebruik maken van reclames en sponsoring. Hier staat 

echter bijna niks voor vast en Atlas heeft hier ook nog weinig ervaring mee. De 40 euro is voor 

de promotie van de Wageningen master open dag, dat is het enige wat vast staat. Extra 

inkomsten onder dit kopje zijn leuk en mogelijk, dus we houden onze ogen open, we rekenen er 

echter niet op.  

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? 

 

Aafke Schaap: “Als je geen reclame wilt maken dan heeft LASquisitie bijna niks om op te staan. 

Ze moeten gewoon kunnen zeggen: ‘hey fietsenmaker wil jij ons sponsoren? Dan mag jij een 

mini stukje in de LASpost ofzoiets. Nu klinkt het alsof alle reclame op Facebook komt en eerst 

wilde jullie die clean houden, ga voor reclame in het magazine.” 

 

Iris Schröder: “Die inkomsten vallen dan onder de LASquisitie inkomsten, als bestuur gaan we 

hier niet naar op zoek. Maar als LASquisitie op deze manier sponsoring vindt  is het helemaal 

prima.” 

 

Silke Barendse: “Reclame kan ook verdekt, zoals bijvoorbeeld in de Stadsie iets van broodje 

Ben want dat is typisch Utrechts, dus wel reclame erin maar minder obvious.” 

 

Caspar Schoevaars: “Dat is sluikreclame dat is niet helemaal netjes.” 

 

Silke Barendse: “Ja, maar alleen als het leuk is.” 

 

Caspar Schoevaars: “Daarnaast waarom is dit opgesplitst en is sponsoring niet gewoon één 

 puntje?” 



 

Janne Prinsen: “Goed punt, daar heb ik niet over nagedacht.” 

 

Caspar Schoevaars: “Mooie sponsordeal met t’ Pothuys, wat is de kans op een volgende deal?” 

  

Janne Prinsen: “Dit ligt aan de ervaringen.” 

 

Caspar Schoevaars: “Wat zijn de ervaringen nu?” 

 

Janne Prinsen: “Leuk en goed, maar we moeten wel netjes blijven.” 

 

Hanne Oberman: “Vindt de buurt het ook leuk?” 

 

Janne Prinsen: “Ja we moeten hier wel opletten, bij deze houd het netjes.” 

 

Yuri van der Horst: “Hoe kunnen we als leden bijdragen aan een goede indruk bij het Pothuys 

en dat ze ons volgend jaar weer willen?” 

 

Janne Prinsen: “Van die obvious dingen zoals niks jatten, geen overlast veroorzaken en niet 

moeilijk doen als ze wat vragen. Vooral buiten en bij de fietsen niet lopen schreeuwen, want dan 

komen er klachten van de buren.” 

 

Yuri van der Horst: “Ik snap dat we ons moeten gedragen, maar wat kunnen we positief 

bijdragen?” 

 

Janne Prinsen: “Enthousiast zijn en ze vinden het leuk als leden dansen.” 

 

Aafke Schaap: “Ja doe mee aan de jam avond!” 

 

Janne Prinsen: “Ja, ze vinden het super leuk als Atlas op het podium staat.” 

 

Yana Mechielsen: “Ze zien ons ook graag vaker dan de dinsdag komen.” 

 



Timothy Bland: ‘Ik vroeg me af of jullie volgend jaar weer het hele geld in januari willen, is dat 

niet lastig qua bewegingsruimte en is sponsoring in termijnen niet chiller?” 

 

Janne Prinsen: “Ja daar hebben we nog niet echt over nagedacht. Nu gaat het heel goed met 

het Pothuys en is het heel leuk en het sponsoringsgeld ging heel moeilijk met NDD.” 

  

Timothy Bland: “Ook kijken naar de Lebowski.” 

 

Janne Prinsen: “Ik vind het aan de ene kant wel fijn als het in één keer wordt overgemaakt, het 

vertrouwen is groot en alles in een keer biedt zekerheid. Weggaan is misschien wel moeilijker, 

maar er is ook meer zekerheid dat ze ons niet willen laten gaan want er is al betaald.” 

 

Sander de Bruin: “Ik ben het daar helemaal eens, ik weet nog dat wij bijna naar de rechter 

waren gestapt bij Lebowski en dat kan je niet betalen. Pak die 1000 euro en als het dan fout 

gaat heb je tenminste nog het geld.” 

 

Lars Heuver: “Gaan jullie nog wat met merchandise doen?” 

 

Janne Prinsen: ‘Ja we hebben de doppers en zijn nog wat dingen van plan.” 

 

Lars Heuver: ”Waarom niet geld binnenhalen met advertenties in KLASseboek en LASpost. Het 

is een kleine moeite en je kunt er makkelijk geld mee verdienen.”  

 

Janne Prinsen: “Ja dat is nu een afweging die wij maken. We hebben het geld niet echt nodig 

en we willen dan niet die moeite erin steken als het niet hoeft.” 

 

Lars Heuver: “Ik snap het maar meer geld is meer activiteiten en je wilt LASquisitie ook niet in 

de weg lopen.” 

 

Iris Schröder: “Ja LASquisitie mag hier wel geld mee binnenhalen, maar dat staat dan bij 

LASquisitie op de begroting.” 

 

Lars Heuver: “Ja snap ik.” 



 

Yuri van der Horst: “Ik snap dat als reclame van extern komt dat er dan geld voor wordt 

gevraagd, maar kan er ook gratis reclame van particulieren binnen Atlas komen? Of is dit al 

kwestie van gewoon een mailtje sturen?” 

 

Iris Schröder: “Ja, je kunt ons altijd een mailtje sturen.” 

 

Caspar Schoevaars: “Ik vind jullie argument van geen reclame op de site of Facebook, want we 

hebben toch genoeg geld geen goed argument. Je weet nooit wanneer dit niet zo is, ik vind dit 

een beetje een non argument.” 

 

Iris Schröder: “Meer geld is meer beter, maar het is niet dat we iets weghalen wat er wel is dus.” 

 

Caspar Schoevaars: “Maar om dit bij voorbaat al uit te sluiten.” 

 

Iris Schröder: Ja het zou top zijn als het wel kan,  maar ik denk dat het bij LASquisitie ligt.” 

 

Lisa Korteweg: “We krijgen meer massa, dus hebben we misschien ook wel meer geld nodig.” 

 

Aafke Schaap: “Het gaat de hele tijd van waar wegsnijden en waar niet, de bottom line is: het is 

beter als we meer geld hebben, want dan kunnen we ook meer geld uitgeven.” 

 

Marjolein Joosten: “Vorig jaar is LASquisitie door bestuur 11 opgezet om sponsoring uit handen 

te geven. Willen zij advertenties mag dat vooral daar zijn zij voor opgezet.” 

 

Batens specificatie: Leningen 

Net als het kopje fondsen behoeft ook het kopje leningen extra uitleg.  

Zowel bij de Baten als bij de LASten staan de leningen op de begroting. Elk jaar dat je als 

vereniging weer meedoet aan bijvoorbeeld een feestverband leg je bijvoorbeeld 200 euro in. 

Aan het eind van het jaar krijg je dit, als het goed is, weer terug (behalve als er bijvoorbeeld 

heel veel verlies is gemaakt of iets dergelijks). Maar omdat Atlas langer meedoet aan een 

verband dan enkel één jaar, blijft het geld bij het verband. Boekhoud technisch moet het echter 

elk jaar binnenkomen en uitgegeven worden. Van gangmakers, Let’s Go en Mix it up zullen wij 



dit jaar ook weer deel uitmaken, hier zitten geen veranderingen in, behalve dat gangmakers 

‘driftig gaat heten’, dit moet nog even aangepast worden op de begroting. 

De biercantus is erbij gekomen. Net als Alias leggen wij hier 300 euro voor in, omdat wij de 

twee grootste deelnemende verenigingen zijn en die als het goed is de meeste deelnemers 

gaan leveren. Dit verband is overigens met Albion, Akt, Art, Awater, Alias en ons.  

De SVO is geen lening meer, maar heeft nu contributie, vandaar dat deze hier staat. Weer 

boekhoud technisch om de begroting aan de rechterkant van 2016 te laten kloppen.  

Het totaal aan baten staat nu op 18524,09 euro.  

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? 

 

Sander de Bruin: “De begroting klopt niet met die wij hebben gekregen om in te zien.” 

  

Lars Heuver: “Stond op de volgende pagina.” 

 

Sander de Bruin: ‘Oh nee sorry ik zie het al, ik snap nu mijn fout.” 

 

Lisa Korteweg: “Wanneer is de biercantus?” 

 

Yana Mechielsen: “Ergens in Maart.” 

 

Janne Prinsen: “Het wordt superleuk er komt hier nog verdere informatie over, wanneer dit 

nadert.”  

 

Lasten specificatie 
Lasten specificatie: Commissies 

Piclasso krijgt 20 euro minder. Dit jaar is het budget niet opgegaan en het is niet nodig gebleken 

om 220 euro in het budget te stoppen.  

PapaLASzi is een nieuwe commissie, en heeft niet zoveel budget nodig. De honderd euro die er 

nu staat is voor bijvoorbeeld een fotowedstrijd, een poster afdrukken of het afdrukken van foto’s. 

Baten en LASten spreekt voor zich.  

BLASsure hoef ik ook niks over te zeggen, dit is altijd goed geweest zo.  

BLASt gaat van 295 naar 300, ik kan niet zo goed tegen onafgeronde getallen en dit staat wat 

mooier.  



FLAShdance blijft hetzelfde.  

GLAShelder gaat een tientje omhoog, ze hebben een goede motivatie, en zijn nieuwe 

commissie af.  

De introcommissie krijgt de subsidie.  

KLASseboek krijgt 360 euro, als nieuwe commissie is dit best veel maar wij verwachten een 

heel mooi jaarboek!  

LASagna blijft hetzelfde, ondanks dat ze een van de meest actieve commissie is van Atlas. Er 

wordt namelijk vaak winst gemaakt op de activiteiten.  

LAS Fiëstas wordt met 20 euro gekort, dit omdat feestjes goedkoop kunnen worden geregeld. 

LASt Minute blijft hetzelfde.  

LAStrum heb ik er even opgezet om het voor mijn opvolger onder de aandacht te brengen, want 

een lustrum komt er redelijk snel weer aan en volgend jaar zal er een commissie voor moeten 

worden aangesteld.  

LASquisitie blijft hetzelfde.  

MastercLASs blijft hetzelfde.  

De ouderdagcommissie blijft hetzelfde.  

OverLASt wordt iets gekort, dit omdat er niet zo veel is gebeurd vorig jaar en vaak de 

activiteiten niet veel geld behoeven.  

RecycLAS als nieuwe commissie krijgt de standaard 140 euro voor een nieuwe commissie. Ze 

zijn vooral raadgevend dus hebben ook niet zoveel nodig.  

Als laatste sympLAS, deze is prima en blijft hetzelfde.  

Zijn er nog vragen of opmerkingen over? 

 

Yuri van der Horst: “Ja ik heb een aantal dingen: hoe kan het dat als LASagna altijd winst maakt 

ze nog steeds 210 euro nodig hebben?” 

 

Janne Prinsen: “In het beleidsplan hebben ze veel activiteiten gepland en dat heft elkaar op.” 

 

Marjolein Joosten: “Als oud commissielid kan ik zeggen dat we voornamelijk winst of teveel eten 

hadden gemaakt bij activiteiten waar we door opleiding zijn gevraagd en betaald en daarnaast 

viel het mee.” 

 



Yuri van der Horst: “LASquisitie kost 120 euro, maar ze moeten toch geld binnen halen waarom 

die kosten?” 

 

Janne Prinsen: “Vorig jaar ging dat naar flyers en training en dat soort zaken.” 

 

Yuri van der Horst: “Nog een iets algemener ding, ik had begrepen dat alleen de introcommissie 

echt subsidie krijgt, de rest is dus naar jullie inzicht vrij verdeeld. Elke activiteit heeft vaak een 

beetje geld nodig vanuit Atlas en de deelnemers, maar wat wil je uitdragen als vereniging. Wil je 

dingen die te maken hebben met onderwijs en ontwikkeling niet meer subsidiëren? Zodat deze 

activiteiten laagdrempelig zijn en bij activiteiten zoals eten en drinken het geld meer vanuit de 

deelnemers laten komen, omdat dit minder een belang is van de vereniging. Het is iets wat je 

uitstraalt.” 

 

Janne Prinsen: “Ja en nee, Atlas is er voor zijn leden en daarvoor willen wij ook gezelligheid 

dingen. We vinden onderwijs belangrijk, maar ook de leuke dingen zijn belangrijk voor 

bijvoorbeeld cohesie. Elke commissie zou ook een onderwijsgerelateerde activiteit kunnen 

organiseren.” 

 

 

Iris Schröder: “Als je in maart al door je budget heen bent kun je altijd nog aanspraak maken op 

je algemeen budget.” 

 

Janne Prinsen: “Ja je kunt hier altijd aanspraak op maken.” 

 

Hanne Oberman: “Ik vroeg me af wat recycLAS voor activiteiten heeft? Door duurzamer leven 

bespaar je toch eerder geld dan dat je het uitgeeft.” 

 

Renzo Kohl: “Over het algemeen geven we intern advies, maar we hebben wel activiteiten zoals 

workshops en lezingen om leden bewuster te maken.” 

 

Janne Prinsen: “Precies, daar is het bedrag op gebaseerd.” 

 

Hanne Oberman: “140 euro voor workshops, oke.” 



 

Sander de Bruin: “Puntje één: “Over LASstrum volgens mij is het lustrum pas over 2 jaar.” 

 

Doortje Rijpma: “Het gaat niet over een lustrum, maar over het bronzen jubileum van 12.5 jaar.” 

 

Sander de Bruin: “Oh dan snap ik hem, puntje twee ben ik even vergeten. Maar over glashelder, 

ik weet niet wat nu hun plannen zijn en wat hun beleidsplan is, maar vorig jaar zijn we 

gigantisch over het budget heen gegaan wel met 50 euro of meer hebben we aanspraak 

gemaakt op het algemene budget. Is een verhoging van 10 euro dan wel handig?” 

 

Janne Prinsen: “Glashelder had een goed beleidsplan en ik heb er wel over nagedacht. Maar 

vorig jaar hadden de activiteiten van glashelder financieel beter gepland kunnen worden, als het 

nu weer gebeurt dat ze er overheen gaan kunnen we er volgend jaar weer naar kijken. Veel 

commissies gaan over het budget heen zeker naar aansporing om deze op te maken, niet 

iedereen kan een hoger budget krijgen.” 

 

Sander de Bruin: “Mijn derde punt: RecyLAS is een super idee.” 

 

Caspar Schoevaars: “Twee dingen, ten eerste als reactie op Yuri: Waar heeft LASquisitie dat 

geld voor nodig? Eén van de dingen die wij willen organiseren is iets van een sponsorloop, het 

precieze idee is nog niet helemaal duidelijk, maar daar gaat geld in zitten voor flyers, training 

enzovoort. Ik vind dat dit nog een heel laag bedrag is.” “Ten tweede, we gaan nog stemmen 

over de nieuwe naam RecycLAS en hier staat al Recyclas, dit is niet netjes.” 

 

Jeaniven Copra: “Moet je commissie budget op zijn voordat je aanspraak kan maken op het 

algemene budget of kan je hier al aanspraak op maken met nog budget?” 

 

Janne Prinsen: “Je kan altijd aanspraak maken op het algemeen budget, soms heb je bij een 

dure activiteit ook al algemeen budget nodig, je mag hier het hele jaar door gebruik van maken.” 

 

Lars Heuver: “Voor onderwijs gerelateerde zaken kun je ook altijd nog subsidies aanvragen bij 

Vidius, U-fonds of de opleiding vragen.” 

 



Yuri van der Horst: “Kun je onze commissie daarmee helpen?” 

 

Lars Heuver: “Ja.” 

 

Yuri van der Horst: “Chill.” 

 

Yuri van der Horst: “Over RecycLAS 140 euro voor één dag lezingen en workshops. Symplas 

doet dit het hele jaar en dan ook nog een reis.” 

 

Aafke Schaap: “Wat vind jij een goed bedrag voor sympLAS?” 

 

Yuri van der Horst: “In het beleidsplan stond 2400 euro, maar dit was gebaseerd op grote 

plannen.” 

 

Aafke Schaap: “Ja begin dan bij het Ufonds.” 

 

Janne Prinsen: “Ga inderdaad naar fondsen of de opleiding. Dit kan ook voor het reisje, zelfs bij 

de grote reis is er aanspraak gemaakt op het Vidius Fonds. Dit moet wel geregeld worden, maar 

kan ik helemaal uitleggen.” 

 

Lasten specificatie: representatief  

Het bedrag blijft hetzelfde maar de indeling is veranderd. De introcommissie, blassure, symplas 

en last minute krijgen 70 euro per commissie. De 50 euro die over is gaat naar LASagna, 

aangezien zij altijd koken op meerdaagse activiteiten en daarnaast veel eigen activiteiten 

organiseren.  

 

Lars Heuver: “Op welke meerdaagse activiteiten kook LASagna?” 

 

Iris Schoder: “Altijd, als er een keuken is, introkamp, allejaars etcetera. 

 

Timothy Bland: “Top idee.” 

 



Lasten specificatie: commissiebedankje 

 Er zijn meer commissies en grotere commissies dan afgelopen jaren dus hier komt 20 euro bij 

op. Afgelopen jaar hebben we het format een beetje veranderd, we gingen poolen in plaats 

eten. Dit was heel geslaagd, daarom hebben we nu 400 euro begroot daarvoor is dit genoeg 

geld. 

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Er zijn hier geen vragen of opmerkingen over. 

 

Lasten specificatie: Magazine 

Dit bedraagt nog steeds evenveel. LASpost willen we van hoge kwaliteit houden. 

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Er zijn hier geen vragen of opmerkingen over 

 

Lasten specificatie: overig 

Het algemene commissiebudget blijft ongeveer hetzelfde, maar afgeronde bedragen zijn fijn.  

Onvoorzien was prima zoals het vorig jaar was en houden we dus ook zo. Zijn hier nog vragen 

of opmerkingen over? 

 

Hanne Oberman: ‘Ik dacht dat contributie van ouderejaars voor de LASpost niet is 

doorgevoerd?” 

 

Timothy Bland: “Had je, je voor kunnen inschrijven, ik heb het al doorgevoerd.” 

 

Hanne Oberman: “Ik dacht dat dit nog gratis was, maar dan is 1300 euro blijkbaar niet genoeg 

gebleken dat er daar bovenop nog contributie op komt, goed.” 

 

Lasten specificatie: Bestuur 

Een aansprakelijkheidsverzekering hebben we niet en kunnen we vrij moeilijk aanschaffen dus 

dit blijft kosteloos. De bankkosten blijven hetzelfde, net als de IBANC, ons incasso programma. 

De lasten voor de kamer zijn iets hoger gemaakt dan in 2016, we gaan dit jaar er heel erg 

overheen met betrekking tot de nieuwe kamer en volgend jaar willen we ook nog steeds leuke 

dingen kunnen kopen voor de Atlas kamer.  

De website gaat flink omlaag. Dit heeft te maken met de nieuwe IT guy die we hebben 

aangenomen. Vorig jaar is er maar liefst 900 euro begroot om een nieuwe site te bouwen en te 

onderhouden. Floris Kolster zullen we nog in december betalen voor het bouwen van een 



nieuwe site waardoor dit van 2016 afgaat en niet meer nodig is in 2017. De 400 euro die hier 

staat zijn dus puur onderhoudskosten en domeinnaam kosten.  

Vorig jaar is er op de begroting een post gemaakt voor het verbeteren van de boekhouding, wat 

inhield een cursus voor de penningmeester en een boekhoud naslagwerk. Dit heb ik omgezet in 

een post functiecursussen/ teamtraining. De reden hiervoor is dat ook de secretaris bijvoorbeeld 

een typcursus kan willen en een teamtraining door het bestuur als zeer nuttig wordt beschouwd. 

Deze 150 euro kan dus worden onderverdeeld in een typcursus, boekhoudcursus en een 

teamtraining. Het is niet zo veel geld omdat een teamtraining vaak via via gratis of heel 

goedkoop kan worden geregeld.  

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? 

 

Lars Heuver: “Top van die cursussen. Er staat hier nog steeds kvk vorig jaar stond die er ook 

nog kan die er niet van af?” 

 

Janne Prinsen: “Ja goede, deze gaat eraf.” 

 

Lars Heuver: “Ik stel voor dat Baten en Lasten ook meedoet in de cursus, ze hebben een 

belangrijke rol en hebben soms niet altijd evenveel penningmeester ervaring.” 

 

Janne Prinsen: “Ja goed idee, ik ben nu zelf ermee bezig om hun een cursus te geven. Maar 

het is inderdaad een idee om die cursus dan samen te doen.” 

 

Yuri van Der Horst: “Als mensen voor boekhouden training zoeken dan bied ik me aan als het 

handig is.” 

 

Lasten specificatie: Representatief  

Deze post blijft helemaal gelijk aan afgelopen jaar. Alle bedragen zijn als prima ervaren en 

verandering is dus onnodig. 

 

Lasten specificatie: Activiteitenvergoeding 

Ook dit bedrag is goed en blijft dus hetzelfde.  

 



Lasten specificatie: Bedankjes 

Deze post gaat met 30 euro omlaag, omdat het best een grote post was en dit is niet nodig. 

  

Lasten specificatie: Voorlichting 

Dit blijft hetzelfde, is prima zo. 

 

Lasten specificatie: Activiteiten vanuit het bestuur 

Eenmalige activiteiten gaat omhoog met 50 euro, omdat wij meer aan socialassen willen doen. 

De oud besturen borrel blijft hetzelfde. 

 

Sander de Bruin: “Ging afgelopen jaren die 450 euro op aan eenmalig activiteiten vanuit het 

bestuur?” 

 

Janne Prinsen: “Ja dit jaar, 2016, gaat het zeker op. Het verschilt ook een beetje per jaar, maar 

schatting is om hier in de toekomst veel van uit te geven.” 

 

Sander de Bruin: “Ik weet niet of de begroting het middel is om je opvolger te pushen hier veel 

activiteiten voor te organiseren.”  

 

Janne Prinsen: “misschien niet pushen, maar ik wil ze meer de mogelijkheid geven.” 

 

Sander de Bruin: “Ja oke.” 

 

Lisa Korteweg: “Breekdag zal ik nul euro insteken, faculteit betaalt dit en dit zal ik slim spelen.” 

 

Lisa Kortweg: “Over de oudbesturenborrel er zijn steeds meer besturen, misschien kan daar 

dan meer geld in?” 

 

Janne Prinsen: “We willen niet het bestuur boven de leden stellen.” 

  

Hanne Oberman: “Honoraire leden zijn ook leden.” 

 

Janne Prinsen: “We gaan verder.” 



 

Lasten specificatie: samenwerkingsverbanden 

Deze bedragen blijven allemaal hetzelfde. 

 

Lasten specificatie: Overig 

Het potje onvoorzien is 200 euro.  

 

Timothy Bland: “Ik heb een vraagje over beiden potjes onvoorzien, waar zijn ze op gebaseerd? 

Ze verschillen namelijk percentueel anders.” 

 

Janne Prinsen: “De potjes zijn niet percentueel vastgesteld, maar anders meer op gevoel. Het is 

meer dan vorig jaar.” 

 

Hanne Oberman: “Nee minder, 2,6 procent.” 

 

Timothy Bland: “Misschien is het wel goed, maar waarom is het lager dan bij sommige grote 

activiteiten van commissies?” 

 

Janne Prinsen: “Ja dat is best wel waar inderdaad.” 

 

Caspar Schoevaars: “Dat kan in principe, omdat die grote activiteiten al een onvoorziene post 

hebben, dus daarom hoeft de begroting van het bestuur dat minder te hebben.”  

 

Aafke Schaap: “Misschien is het een idee om de onvoorziene kosten bedragen allemaal samen 

te nemen in één post, dat is duidelijk.” 

 

Caspar Schoevaars: “Dat is wel makkelijker voor bij de verantwoording van de afrekening.” 

  

Janne Prinsen: “Ik ga er nog naar kijken, zouden jullie eerder zeggen 3 of 5 procent of het 

gewoon zo laten?” 

 

Lars Heuver: “Nee gewoon zo laten.” 

 



Lasten specificatie: Overig 

De fondsen heb ik al uitgelegd bij de baten. 

 

Lasten specificatie: Reservering 

Het afboeken van de debiteuren zal ook dit jaar weer worden gedaan. Het bedrag wordt iets 

lager, omdat er veel moeite in gaat worden gestoken om veel geld op te halen en terug te 

krijgen.  Afboeken betekent dat het bedrag is verloren. 

 

Lasten specificatie: Leningen 

Dit bedrag is al uitgelegd bij de baten.  

 

Lasten specificatie: Verdwenen leningen 

Hier geldt hetzelfde voor.  

 

Sander de Bruin: “Over A6, waarom staat die er nog op? Die heb ik toch geëlimineerd?” 

Caspar Schoevaars: “Hij staat er nu nog op voor de volledigheid van de begroting, over 2016 

heb ik nog wel geld binnen gekregen, maar hij mag er nu wel vanaf.” 

 

Hanne Oberman: “Nog terugkomend op de bijzondere uitgave en de keuze om het fonds te 

schrappen door hem leeg te trekken. Hebben jullie het hier met de RVA over gehad? Over het 

schrappen van dit fonds,  je kan er alles mee en je kan er niks mee, het is vaag.” 

 

Janne Prinsen: “Ja daar kunnen we over nadenken, het is een goed idee om met de RVA 

hierover te praten.” 

 

Marjolein Joosten: “Ben het er niet mee eens, maar gaan hier niet nu over praten.” 

 

Hanne Oberman: “Niet nu, maar met de RVA praten.” 

 

Iris Schröder: “Het is wel een mooi potje voor dingen zoals de camera en een beamer et 

cetera.” 

 

Hanne Oberman: “Dan zou ik het een andere naam geven, technologie ofzoiets.” 



 

Aafke Schaap: “Laten we fondsen goed vastleggen in het HR en bijzondere uitgaven langs de 

ALV laten gaan. Niet dat het er ineens is dan wordt het beetje raar, als het langs de ALV gaat 

dan weet iedereen het.” 

 

Yuri van der Horst: “Heb ik nu goed begrepen dat er nu 1500 euro staat, dat geld is wat je kan 

schudden omdat mensen te laks zijn om te betalen?” 

 

Janne Prinsen: “Ja het schulden bestand gaat helemaal terug naar 2013 en van sommige 

hebben we ook geen e-mail en contactgegevens meer en deze zijn ook niet meer te 

achterhalen.” 

 

Yuri van der Horst: “Ja ik snap dat het gebeurt. Ik wil nu hier zeggen, we weten dit allemaal zorg 

ervoor dat jij er niet in komt over een paar jaar.” 

 

Jelke Boellen: “Als reactie op Yuri, ik ben hard voor alles betalen. Maar misschien kan de 

manier van betalen duidelijker gecommuniceerd worden? Ik dacht dat alles afgeschreven zou 

worden en nu moet ik het zelf overmaken? Het is vaag.” 

 

Janne Prinsen: “Je krijg wel mails hierover van de commissie of je zelf moet overmaken of dat 

het afgeschreven wordt en daarna mail ik van joe je moet nog betalen.” 

  

Iris Schröder: “Kleine activiteiten worden afgeschreven, boven de 25 euro moet je zelf 

overmaken. We gaan niet zomaar 400 euro voor de reis van jouw rekening halen.” 

 

Yuri van der Horst: “Jelke heeft wel een punt, je krijgt een keer een mail en dan denk ik: ‘oh dat 

moet ik nog doen’ en dan vergeet ik het weer. Maak er een vast ding van na twee weken 

meteen een mail van je hebt nog niet betaald en dan om de twee weken weer een mail. Probeer 

zo snel mogelijk te mailen en herhaling helpt.” 

 

Janne Prinsen: ‘Ja daarom ben ik ook zo blij met het programmaatje van Bram de Rijk. 

Afgelopen tijd ben ik hier niet zoveel mee bezig geweest, maar dit ga ik weer oppakken.” 

 



Alle specificaties zijn we nu langs gegaan, zijn er hier nog vragen over? 

Als je nu kijkt naar de ‘samengevatte’ versie van de begroting, zie je dat de Baten lager zijn dan 

de lasten. Dit betekent dat er een verlies van 1312,08 euro is begroot. De reden hiervoor is dat 

er veel geld van 2016 over blijft. Dit komt door de grote winst op het introkamp en andere 

activiteiten. Het potje Algemeen Budget wat nu nog over is van 2016 is zo hoog dat dit verlies 

op te vangen is. Korten vind ik dus niet nodig als het niet per se hoeft.  

ZIjn er nog vragen of opmerkingen verder? Dit is de laatste kans! 

 

Hanne Oberman: “Ik weet niet of jullie nog intern willen overleggen, maar ik zou de breekdag 

naar 0 euro doen en dan 200 euro minder verlies in begroten.” 

 

Janne Prinsen: “Ja daar ben ik het wel mee eens.” 

 

Timothy Bland: “Misschien ook omdat het HR zegt dat bij een verandering van 200 euro, de 

begroting weer langs de ALV moet dan kan je het beter nu doen.”  

Lars Heuver: “Nee het is niet bij 200 euro, maar bij meer dan 2% van de begroting. Dit is minder 

dan 2% van de begroting, dus dan kan je het nog later doen.” 

 

Iris Schröder: “Dan gaan we het er nog over hebben, de uiteindelijk vastgestelde begroting komt 

dan nog op de site. Je kan altijd nog janne mailen als je het wil weten.” 

  

Iris Schröder krijgt het woord van Janne Prinsen. 

Als er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn over de begroting gaan we graag over tot 

stemming. Hierbij willen we benadrukken dat er voor, tegen of blanco kan worden gestemd, of 

dat je je kan onthouden van het stemrecht. Als je dit doet zal je stem niet mee worden geteld in 

de telling.  

 

Voor: 37 

Tegen:0 

Blanco:0 

Onthouding:0 

 

Iris Schröder stelt vast dat de begroting van 2017 is ingestemd. 



 

6. Prijsuitreiking cursusrecensies Informerend  
Iris Schröder geeft het woord aan Doortje Rijpma.  

Een vrolijke mededeling: er zijn weer cursus recensies ingevuld, het aantal is verdubbeld van 

drie naar zes. We zijn hier heel blij mee en we hopen dat jullie dit vol kunnen houden, je maakt 

ons er blij mee en het is goed voor opleiding. 

 

Iris Schröder: “Kan ik nog steeds cursus recensies inleveren over blok 1 of vakken van vorig 

jaar?” 

 

Doortje Rijpma: “Ja dat kan absoluut, hoe meer hoe beter.” 

  

Marjolein Joosten: “En waar?” 

 

Doortje Rijpma: “Op de site.” 

 

Iris Schröder: “Een applausje voor iedereen die de recensies heeft ingevuld.” 

  

7. Stemming over nieuwe naam Non-PLAStic Besluitvormend 
Bij de commissie wissel ALV is deze nieuwe commissie, de duurzaamheidscommissie, 

ingestemd als non PLAStic. Hier werd toen echter al opgemerkt dat er veel namen zijn te 

bedenken die beter zijn dan deze naam. Na lang beraad is de commissie eruit gekomen dat ze 

het meeste affiniteit hebben met de naam ‘RecycLAS’. Daarom zou ik nu graag een 

herstemming willen doen, en dan enkel over het veranderen van de naam.  

Als er geen vragen of opmerkingen zijn zou ik graag overgaan tot de stemming.  

 

Caspar Schoevaars: “Aanzienlijk betere naam.” 

 

Voor: 37 

Tegen: 0 

Blanco:0 

Onthouding:0 

 



Bestuur 

Voor: 5 

Tegen: 0 

Blanco:0 

Onthouding:0 

 

Dan is hierbij de nieuwe naam van de duurzaamheidscommissie RecycLAS ingestemd.  

 

8. H.I.N.W.O.Z.L :Heeft iemand nog wat op zijn lever? Orde 
 

Lisa Korteweg: “Over dat je Atlas niet noemt bij de open dagen. Ik denk juist dat het heel 

belangrijk is om te noemen dat er een community is en dat er ook een thuisbasis is, zal het 

zeker niet ongenoemd laten.” 

 

Doortje Rijpma: “Atlas wordt niet concreet genoemd van het is super belangrijk, maar wordt wel 

genoemd in de trant van dat er naast deze opleiding een actieve studievereniging is voor 

binding. Dus Atlas wordt wel genoemd, maar niet zoals vorige jaren waar het praatje soms 

teveel Atlas bevatte.” 

 

Iris Schröder: “Dus niet echt in de PowerPoint, maar meer dat het door het praatje heen vloeit.” 

 

Sander de Bruin: “Ik snap niet zo goed waarom dat erg is, als je kijkt bij de open dagen zijn het 

altijd het Atlasbestuur en Atlasleden die helpen. Ik snap niet waarom je dan als Atlas niet vraagt 

van wij willen expliciet genoemd worden in het praatje.” 

 

Doortje Rijpma: “Hier hebben we het ook over gehad. Er zijn veel ouders op de open dag 

aanwezig en niet iedereen van LAS doet er drie jaar over, ouders gaan dat dan koppelen aan 

Atlas en dat is niet goed voor opleiding. De opleiding zegt dat mensen er drie jaar over doen en 

in de realiteit blijkt dat dan vier of vijf jaar te zijn.” 

 

Sander de Bruin: “Fijn dat ze die mening hebben, maar als je realistisch gaat kijken is het 

gewoon niet waar. De schuld kun je bij Atlas neerleggen, maar kan ook aan de studie en 

mensen liggen.” 



 

Doortje Rijpma: “Hier hebben we het met opleiding over gehad.” 

 

Lisa Korteweg: “Dan moet je met de opleiding in discussie gaan.” 

 

Iris Schröder: “Wel zijn bij de voorlichting altijd bestuursleden van Atlas prominent aanwezig. Bij 

de open dag moeten ze kiezen voor de studie en niet voor een leven.” 

 

Janne Prinsen: “Je hebt de praatjes in grote zalen en je praat veel meer over Atlas wanneer je 

bij het standje staat. Ik snap dat de opleiding wil focussen op studie.” 

  

Yuri van der Horst: “Is het een idee om in het praatje te zeggen: wij zijn Atlas en daar is onze 

Atlaskamer. Geloof ik wordt de kamer helemaal niet laten zien en dat is wel belangrijk voor de 

sfeer.” 

 

Lars Heuver: “Open dagen worden vanuit de universiteit georganiseerd en dan moet je de 

opleiding laten zien en niet Atlas. Bij meeloopdagen kan het wel, maar open dagen worden 

georganiseerd door de universiteit en daar gaat het om de opleiding en niet om ons.” 

 

Fenna van Ommen: “PapaLASzi, wat is het plan met de fotos? Er zijn nu al twee feestjes 

geweest en er zijn geen foto’s, wat gebeurt daarmee? 

 

Catherine Kleynen : “We hebben maar één iemand met lightroom op zijn computer en die was 

ook gecrashed, we zijn er mee bezig.” 

 

Fenna Van Ommen: “Waar komen de foto’s online te staan?” 

 

Catherine Kleynen: “Op Atlasleden.” 

 

Fenna van Ommen: “Wel privé?” 

 

Catherine Kleynen: “Ja.” 

 



Janne Prinsen: “Er komt ook een nieuwe site en daar komen ook de foto’s op.” 

 

Iris Schröder: “Je zal het weten als ze er zijn.” 

 

Timothy Bland: “Is er een bedank biertje op de borrel?” 

 

Janne Prinsen: “Ja die is er, er is alleen nog geen manier van muntjes.” 

 

Lisa Korteweg: “Vlaggetjes!” 

 

Iris Schröder: We moeten dit nog communiceren met het Pothuys, dit hoor je zo of we werken 

met stickers of wij gaan gewoon het bier halen.” 

 

Jelke Boellen: “Kan je, je biertje ook later ophalen? Ik vier eerst sinterklaas.” 

 

Iris Schröder: “Dit komt goed.” 

 

Iris Schröder: “Schrijf je dus vooral nog allemaal even in op de inschrijflijsten van de ALV. En er 

is vrijdag ook nog een speekselborrel, daar wordt het speekseldiagram van vorig jaar bekend 

gemaakt. Er is een recordaantal gezoend, dus kom vooral.” 

  

Timothy Bland: “Kun je dat mooie diagram ook thuis ophangen of alleen op de kamer zien?” 

 

Yana Mechielsen: “Ja het plan is om ook flyers uit te brengen.” 

 

Timothy Bland: “Mooi.” 

 

Derek Steeman: “Gaan jullie deze ook op de open dag uitdelen?” 

 

Fenna van Ommen: “Wat als je vrijdag niet kan?” 

 

Yana Mechielsen: “Dan kan je gewoon langskomen op de Atlaskamer later in de week. De 

poster blijft daar hangen.” 



 

Iris Schröder: “Ik wil nog benadrukken dat we na 11 uur stil moeten zijn bij het Pothuys, anders 

is het voor ons niet prettig en spreek je medestudenten hier ook op aan.”  

 

 

9. Rondvraag                                      Orde 
Er zijn geen vragen. 

 
10. Sluiting Orde  

            Iris Schröder sluit de ALV om 21.33 uur 

 


