
Notulen Afrekenings ALV 28 maart 2017 

  

Datum: 28 maart 2017 

Aanvang: 19:15 uur 

Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21 

  

Aanwezig: 

Bestuur: Iris Schroder, Yana Mechielsen, Janne Prinsen, Marjolein Joosten en Doortje Rijpma 

 

Leden: 

Heleen Bruggink, Fenna van Ommen, Lisa Korteweg, Lars Heuver, Guusje Bloemen, Christof Henken, 

Anne Schulz, Maria Deetman, Derek Steeman, Marenthe Middelhof, Timothy Bland, Yuri van der 

Horst, Siebren Teule, Ilse Bergsma, Gwen Korevaar, Liselotte Buring, Jelke boelen, Silke Barendse, 

Perry van Loon, Daan Blom, Alexander Bock, Lana Hoekstra, Renzo Kohl, Jolente Lente, Laura van 

Erp, Eline Kempkes. 

  

Om 19:29 komt Aafke schaap binnen. 

Om 19:40 komen Santje Kramer, Willem Ottes en Joppa Doedens binnen. 

Om 19:51 komt Caspar Schoevaars binnen. 

 

1. Opening 

Iris Schroder opent de ALV om 19.31 uur en heet iedereen welkom.  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. Daarnaast vraagt ze of iedereen 

met opmerkingen over spelling, grammatica en interpunctie dit schriftelijk wil doorgeven 

aan de secretaris.  

  

2. Vaststellen stukken en agenda 

Iris Schröder loopt alle stukken in de agenda langs. Er is een wijziging in de agenda. Door 

een foutje in de site is het op het moment niet mogelijk om bij de ingevulde cursus 

recensies te komen. Floris is hier hard mee bezig, maar de cursus recensie prijs van blok 2 

wordt uitgereikt op de volgende ALV. De rest van de agenda is nog het hetzelfde. 

 Iris vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de agendapunten of de stukken zijn. 

  

Lisa Korteweg: “Ik zou het persoonlijk fijn vinden als bij de agendapunten zou staan of deze, 

informerend, beslu[1] itvormend enzovoort zijn. Ik vind het interessant om te weten of je, je 

dan voor deze punten extra moet inlezen, als het bijvoorbeeld om een besluitvormend stuk 

gaat. Dat is handig om te weten. Zoals bij deze agenda het puntje over het presentatieplan 

van bestuur dertien.” 

  

Timothy Bland: “De aangepaste begroting was erg kort van tevoren verstuurd, maar een 

dag. Dat is te kort voor de ALV om je hierin echt in te lezen, ik snap dat twee weken niet 

altijd lukt, maar een dag is wel te kort.” 



  

Er zijn geen overige opmerkingen en vragen. De Agenda is hierbij vastgesteld. 

  

      3. Goedkeuren notulen ALV 13-12-2016 

Iris Schröder vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de begroting 

ALV van 13 december 2016. Er zijn geen vragen of opmerkingen en dan zijn hierbij de 

notulen van de begroting ALV van 13 december 2016 goedgekeurd.  

  

      4. Mededelingen  

● Bestuur 

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

- Alcohol 

Er moet worden gemeld dat er tijdens deze ALV geen alcohol mag worden gedronken. Wel 

zal vanavond het eerste biertje in de borrel in het ‘t Oude Pothuys gratis zijn voor iedereen 

die op de aanwezigheidslijst staat, dus zorg dat je je inschrijft! 

  

- Leden instemmen 

Bij de vorige ALV kwam naar boven dat er een aantal punten die in de commissiewissel ALV 

ter sprake waren gekomen nog niet netjes waren afgehandeld naar de ALV toe. Eén hiervan 

was het instemmen van leden die geen LAS studeren, en dan vooral met betrekking tot de 

vraag of zij dan wel of niet in een commissie mogen deelnemen. Deze discussie ontstond 

door een verandering in de statuten, waarbij het bestuur niet langer meer intern beslist 

over het wel of niet instemmen van niet LAS studerende leden, maar het moet aan de ALV 

worden verantwoord. Wij hebben het erover gehad en hebben het volgende besloten: 

Aangezien het in de statuten is vastgelegd zal het bestuur, uiteraard, in staat zijn om een lid 

in te stemmen, mits dit daarna wordt verantwoord aan de ALV. Wij zijn het er echter wel 

mee eens dat deze keuze een goede aanleiding moet hebben, en dat het dus strenger mag 

worden beoordeeld dan dit jaar is gedaan. Afgelopen jaar is gebleken dat oud-leden die niet 

zijn ingestemd nog steeds prima aan activiteiten deel kunnen nemen, dus dat het niet perse 

nodig is om lid te zijn van Atlas om mee te doen aan activiteiten. Daarom denken wij dat er 

door het volgende bestuur strenger mag worden gekeken naar de aanmeldingen van 

oud-LAS’ers die lid willen blijven. Verder is deze regeling nu eenmaal statutair vastgesteld, 

dus is er niet veel aan te veranderen. 

  

Timothy Bland: “Weten jullie of er wat in de statuten staat over hoelang een lid dat geen 

LAS meer studeert, maar toch nog Atlas lid is door de keuze van het bestuur, nog lid blijft?” 

  

Iris Schroder: “Nee, maar nu zijn ze ingestemd voor een jaar, ze worden voor het 

commissies jaar ingestemd.” 

  

Timothy Bland: “Oké.” 



  

- Facebookbeleid 

Vorige ALV hebben we aangegeven nog een keer naar ons Facebookbeleid met betrekking 

tot advertenties, vacatures en stages zouden gaan kijken. Dit hebben we gedaan, en we 

hebben het volgende besloten: we hebben net een prachtige nieuwe site, waar we graag 

veel aandacht voor krijgen. Daarop zetten we alles wat we binnenkrijgen waarvan wij 

denken dat het nuttig is voor onze leden. Minimaal 1 keer per maand zetten wij een link 

naar deze pagina op de Facebook. Verder zijn we iets actiever interessante symposia en 

dergelijke gaan delen in onder andere de lasvraagbaak/ruil initiatief Facebook. Als laatste 

hebben we een LinkedInpagina gemaakt, in samenwerking met de opleiding, voor LAS, waar 

wij ook vaker vacatures en interessante stagen op zullen gaan zetten. 

  

- Camera 

Dit jaar hebben wij voor zoals jullie waarschijnlijk wel weten voor het eerst een 

fotocommissie. Helaas kunnen ze op dit moment nog niet zo actief zijn als ze willen, omdat 

ze enkel de persoonlijk camera van Silke hebben die liever niet wordt uitgeleend, zoals 

hopelijk begrijpelijk is. Daarom hebben wij besloten het potje ‘Bijzondere Uitgaven’ op de 

begroting te investeren in een Atlascamera. Officieel mogen we dit gewoon doen, aangezien 

er in het HR staat dat we dit fonds mogen gebruiken zolang het ten goede van alle leden 

komt. Wij denken dat, dat in dit geval zo is en het iedereen ten goede komt. Maar wij 

vonden het netjes om het even te noemen.  Beheer van de camera ligt bij Papalaszi als 

niemand hiervan aanwezig kan zijn dan zou het bestuur proberen foto’s te maken. 

  

Lana Hoekstra: “Is het mogelijk voor alle leden om deze camera te lenen?” 

  

Iris Schroder: “Ik denk van niet, we hebben er nog niet over nagedacht op deze manier, dus 

daar moeten we nog beter over nadenken. Het is in ieder geval niet voor persoonlijke 

activiteiten alleen voor activiteiten binnen Atlas.” 

  

Lana Hoekstra: “Oké.” 

  

Daan Blom: “Neemt het bestuur het niet altijd automatisch over als Papalaszi er niet is, dus 

dan is het toch automatisch geregeld? Want er is altijd iemand aanwezig van het bestuur op 

activiteiten.” 

  

Iris Schroder: “Ja inderdaad, ik denk dat Lana het meer voor persoonlijkere activiteiten 

bedoelde.” 

  

Lana Hoekstra: “Ja maar omdat de camera voor Atlasleden is, waarom mag dan niet 

iedereen van Atlas de camera gebruiken?” 

  



Iris Schroder: “Nee dat zou te moeilijk worden met aansprakelijkheid, wanneer er iets met 

de camera zou gebeuren.” 

  

Timothy Bland: “Welke camera wordt het en hoe duur is die?” 

  

Silke Barendse: “De Canon 100 D waarschijnlijk.”  

Perry Van Loon: “En rond de 400 euro ongeveer.” 

  

Timothy Bland: “Volgens mij was er drie jaar geleden ook een Atlas camera en deze was 

binnen een jaar kapot en verloren. Deze camera was veel goedkoper en aangezien risico 

hoog blijft, snap ik dat jullie een goede camera willen maar waarom zo’n hoog bedrag.” 

  

Silke Barendse: “Weet niet welke camera dat was, maar Canons zijn duurzame camera’s en 

als er goed wordt opgelet en het beheer en verantwoordelijkheid bij de commissie ligt. Dan 

denk ik dat er niks aan de hand is.” 

  

Siebren Teule: “Waarom wordt de camera betaald vanuit het fonds bijzondere uitgaven en 

niet vanuit hun commissie budget?” 

  

Iris Schroder: “De camera is een bijzondere uitgave het is een andere uitgave dan voor 

andere activiteiten en het is niet specifiek voor een activiteit maar wordt op elke activiteit 

gebruikt.” 

  

Silke Barendse: “Het is ook niet een uitgave voor een jaar, maar de camera is voor meerdere 

jaren.” 

  

Yuri van der Horst: “Ik zou ook een bedrag apart zetten voor een nieuwe camera, mocht die 

kapot gaan. Dit afschrijven op de boekwaarde.”[2]  
  

Janne Prinsen: “We zaten er ook aan te denken om bij de aanschaf een soort van 

verzekering te nemen, want het is zonde als die kapot zou gaan. Dit is ook een goed idee van 

jouw.” 

  

Yuri van der Horst: “Ja, ik zou er ook zeker rekening mee houden dat ondanks je een goede 

camera koopt deze sneller kapot gaat dan normaal, omdat die door verschillende mensen 

gebruikt wordt en die er ook niet betaald voor hebben.” 

  

Iris Schroder: “Ik denk wel dat je ook rekening moet houden dat het kapot gaan van de 

camera drie jaar geleden is gebeurd en er nu ook een speciale fotocommissie voor, de 

camera is hun verantwoordelijkheid en naam.” 

  



Ilse Bergsma: “Moet het niet ook op de balans staan en computers hier ook niet op 

ofzoiets?” 

  

Janne Prinsen: “Nee dat klopt de computers en bureaus enzovoort zijn niet van ons, maar 

van de universiteit.” 

  

Timothy Bland: “Ik vroeg me af als de commissie zich zo verantwoordelijk voelt of ze echt 

verantwoordelijk zijn en wie gaat die verantwoordelijkheid dragen? Want jullie blijven als 

vereniging wettelijk verantwoordelijk.” 

  

Lisa Korteweg: “Ik wil hier op inhaken misschien is het handig om een contract af te sluiten 

met Papalaszi en de mensen die hem lenen. Dat ze aansprakelijk kunnen worden gehouden 

op een bepaald aantal punten.” 

  

Iris Schroder: “Dat is een goed idee, dat we met Papalaszi aan het begin van hun 

commissiejaar een contractje afsluiten met bepaalde punten.” 

  

Yuri van der Horst: “Over de verzekering, mensen zijn toch zelf ook verzekerd? Als ik iets 

kapot maak van een ander dan is dat toch ook verzekerd daar is dan toch geen aparte 

verzekering voor nodig? Omdat andere hem voornamelijk gebruiken, kun je dat in je 

contract zetten.” 

  

Iris Schroder: “De angst is dat het vaak niet duidelijk is wie hem kapot maakt.” 

  

Aafke Schaap: “Ja als die op een feestje kapot gaat dan gaat iedereen dat ontkennen en dan 

willen mensen niet graag hun verzekering ter beschikking stellen.” 

  

Iris Schroder: “We gaan nog naar het contract kijken en dan zijn we binnenkort hopelijk in 

bezit van een prachtige atlascamera!” 

  

- Crazy 88 

We hebben een winnaar! Na lang punten tellen en veel discussies hebben we besloten dat 

er toch maar 1 de winnaar kon zijn, en wel…. Team ananas kan wel op pizza! Gefeliciteerd! 

Jullie kunnen je prijs later op de kamer komen claimen en zullen uiteraard nog genoemd 

worden in de tweewekelijkse mail. Aan alle anderen die meededen: bedankt voor jullie 

enthousiasme en volgende keer beter! 

  

Lisa Korteweg: “Wat was de Prijs?” 

  

Iris Schroder: “Dit wordt nog bekend gemaakt in de tweewekelijkse mail.” 

  

- Terugblik loten voor grote reis 



Tijdens de begrotingsALV is gemeld dat we voor de grote reis een andere manier hadden 

bedacht van het bepalen van de gelukkigen die mee mochten op grote reis, en wel door te 

loten onder de mensen die zich in de eerste minuut hadden ingeschreven. We hebben deze 

loting op de kamer uitgevoerd met het bestuur en de commissie en hebben dit 

gelivestreamd op Facebook. Onze mening is dat dit erg goed werkte, behalve dat de namen 

niet erg goed te horen waren. Daarom raden wij dit zeker aan, wellicht volgende keer met 

een iets betere microfoon. 

  

Timothy Bland: “Dit is ook een goede manier, alleen is het discutabel hoe fraudegevoelig het 

is. Ik weet niet of een livestream met een hoed en namen uit de hoed de beste manier is om 

fraude tegen te gaan. Een Loting programma lijkt me minder fraudegevoelig, dit is wel nog 

een grijs gebied in de manier hoe het nu gegaan is.” 

  

Caspar Schoevaars: “Misschien is het een idee om de briefjes met namen voor ze de hoed 

ingaan voor de camera te houden.” 

  

Iris Schroder: “Ja.” 

  

Yuri van der horst: “Als je mensen het vertrouwen geeft om dit eerlijk te doen, wordt er 

denk ik wel met veel verantwoordelijk mee om gegaan.” 

  

Timothy Bland: “Mooi idee, maar er hoeft maar één iemand bij te zijn om het te verpesten 

en het is verpest.” 

  

Iris Schroder: “Dus loten is sowieso een goede manier en waarop dit gebeurt moeten we 

nog even bekijken, zolang het niet te fraudegevoelig is.” 

  

Timothy Bland: “Gaan jullie dit nu ook doen bij andere activiteiten?” 

  

Iris Schroder: “We denken dat de rest van de activiteiten niet zo stormloopt. Wintersport 

kan je ook nog makkelijk bijboeken, misschien zeilweekend, maar dat hangt er ook vanaf. 

Misschien ligt het ook aan het Facebookevenement, hoeveel mensen daar aanwezig op 

staan.” 

  

Lana Hoekstra: “Denk niet dat je met zeilweekend er bang voor hoeft te zijn als je kijkt naar 

vorig jaar en Wintersport zat ook niet vol en er zijn veel weekendjes binnen Atlas, dus die 

zijn minder bijzonder.” 

  

Iris Schroder: “Het is een methode die we kunnen gebruiken als we denken dat het nodig 

is.” 

  

- Bossabal 



Morgen gaan we bossaballen met blassure! Heb je altijd al gedroomd van een combinatie 

van volleybal, trampoline springen, turnen, voetbal en een springkussen? Schrijf je nog snel 

in! 

  

Lana Hoekstra: “We zitten wel al vol.” 

  

Iris Schroder: “Oh vanmiddag nog niet, nouja schrijf je gewoon nog en misschien kan je dan 

nog als reserve, je hoort het vanzelf.” 

  

- Gala 

Er waren problemen met de locatie, we hadden gereserveerd voor 150 man en er waren 

helaas niet zoveel inschrijvingen.  We hadden anders heel veel verlies, dus in plaats daarom 

hebben we een deal gesloten. Deze deal houdt in dat we weer een gala in number 4 moeten 

organiseren, maar dit gaat een ander gala, een kerstgala, worden met andere verenigingen 

dus naast het gewone DIES gala, die mag LAS fiestas nog zelf organiseren en een eigen 

locatie voor regelen.” 

  

Aafke Schaap: “Over die communicatie met Number 4, die verloopt al jaren niet goed. Drie 

jaren geleden was er ook een gala en liep de communicatie ook ruk. Voor het volgend gala 

moet je het wel echt goed genoteerd hebben.” 

  

Iris Schroder: “Klopt, we gaan duidelijk afspreken dat we alleen nog dit gala met kerst 

moeten organiseren en meer niet.’ 

  

Janne Prinsen: “Ja we willen dit ook heel goed in het contract vastleggen.” 

  

Aafke Schaap: “Ja maar ook voor de volgende keer, dadelijk zit je dan wel met een goede 

ervaring en willen ze er in de toekomst weer een feest organiseren. Dat wil je niet, want dan 

gaat het wel weer mis en dat moet niet weer gebeuren.” 

  

Iris Schroder: “Ja, daar gaan we opletten.” 

  

- Afval (scheiden) op de kamer 

Sinds dit jaar hebben we naast een fotocommissie ook een duurzaamheidscommissie, die 

we vorige ALV hebben ingestemd als recycLAS. Naast het duurzame festival wat op komst is 

en het adviseren van vele commissies zijn ze ook bezig geweest met het duurzaam maken 

van de Atlaskamer. Een eerste stap is het scheiden van afval. Let dus goed op in welke van 

de drie bakken je je troep gooit! En over troep gesproken, het zou superfijn zijn als iedereen 

iets beter zijn eigen troep zou willen opruimen. Alvast bedankt! 

  



Lana Hoekstra: “Ik heb het denk ik wel al vijf keer in de kamer geroepen dat het slim is om 

de grote bak de plasticbak te maken, omdat je daar meer afval van hebt. Ik vraag me af 

waarom nog steeds die kleine rode als plasticbak wordt gebruikt?” 

  

Iris Schroder: “Ik heb het nog nooit gehoord en plastic kan je goed aanduwen nu is er wel 

ook iets grotere emmer voor plastic.” 

  

Jolente Lente: “Ja, ik had het ook nog nooit gehoord, maar ik vind het een goed punt. 

Andersom is misschien inderdaad wel handiger, we gaan er met Recyclas naar kijken.’ 

  

Lisa Korteweg: “Ik vind het een goed initiatief en ze zouden dit overal moeten doen. Maar 

de reden dat ze dit niet doen, is dat de infrastructuur in de binnenstad dit nog niet kan 

verwerken. Hoe gaan jullie dit doen?” 

  

Iris Schroder: “We hebben gewoon in Drift 13 een plastic bak en een papierbak en restafval 

kan bij rest.” 

  

Lisa Kortweg: “En blikafval?” 

  

Iris Schroder: “Blik zit tegenwoordig ook bij plastic in.” 

  

Jolente Lente: “We zijn ook bezig om van de universiteit zo’n bak van de uithof te krijgen. 

Dit mogen we nog niet in de binnenstad, maar komt als het goed is volgend jaar.” 

  

Lisa Korteweg: “De faculteit is hier ook mee bezig kost, maar kost al een ton om het hier 

voor elkaar te krijgen.” 

  

Iris Schroder: “Ja goed dat jullie hiermee bezig zijn, ga zo door. Duurzame batterijen wordt 

het volgende punt.” 

  

- Agenda puntje 13e kandidaat bestuur 

Omdat er een flink aantal mededelingen is over het 13e kandidaat bestuur heb ik hier even 

een apart agenda puntje van gemaakt. Hier zal ik het dus na het financiële deel over 

hebben. Een ding wat wel al gezegd moet worden omdat het in de aangepaste begroting 

een aantal keren aan bod komt is dat we wellicht dit jaar 6 in plaats van 5 bestuursleden aan 

gaan stellen. 

  

● ALV  

Iris Schroder vraagt of er nog mededelingen of opmerkingen uit de ALV zijn. 

  

Yuri van der Horst: “Ik heb een technische vraag hoeveel ALV’S komen er nog binnen jullie 

bestuurs-jaar en dit commissiejaar?” 



  

Iris Schroder: “De HR-ALV, de wissel-ALV en daarna ligt het aan nieuwe bestuur misschien 

voor de zomervakantie nog een ALV en anders is de laatste ALV binnen dit commissiejaar de 

commissiewissel-ALV.” 

  

Caspar Schoevaars: “Namens Esmee Haverkort moest ik nog meegeven dat we het niet heel 

prettig vonden dat de herziende begroting pas een dag van te voren is opgestuurd.” 

  

Iris Schroder: “Dit is al gezegd, maar dankjewel.” 

  

Lisa Korteweg: “Ik had nog opmerkingen over de notulen, misschien is fijn al bij een 

toezegging vanuit het bestuur deze dik gedrukt is. Dit is makkelijker voor het teruglezen, 

anders is het zoveel. Zo kan ik weten waar jullie naar gaan kijken en hoef ik niet alles terug 

te lezen.” 

  

Iris Schroder: “Maar het is dedication om ze helemaal te lezen.” 

  

Lisa Korteweg: “Ja maar het is zoveel.” 

  

Yana Mechielsen: “We gaan er naar kijken.”[3]  
  

Lisa Korteweg: “Mijn volgende mededeling gaat over departement assessor, je doet hier 

super veel ervaring mee op, het is ongeveer 4 uur in de week, en je leert op professioneel 

gebied hoe de faculteit en departement werkten, het is een soort van mini stage.” 

  

Yuri van der horst: “Krijg je geld?” 

  

Lisa Korteweg: “Ja zeker, dus het is goed voor je ervaring, portemonnee en het is leuk.” 

  

5. Financiën 

Iris Schröder  geeft het woord aan Janne Prinsen. 

● Update  

Atlas staat er goed voor qua financiën. We hebben zoals jullie straks gaan zien, winst 

gemaakt over de begroting van 2016. Dit is in zeker mate ook terug te zien in het geld wat 

we daadwerkelijk op de rekening hebben staan. De overstap naar de Triodos is helaas nog 

steeds niet gerealiseerd. Als het goed is zijn inminderdaadels alle zaken met de ING en KVK 

geregeld en gaat de Triodos bank het proces automatisch in gang zetten, maar een beller is 

sneller dus dat staat inminderdaadels op mijn takenlijst voor deze week.  We denken er ook 

aan om een Izettle voor op de kamer aan te schaffen. 

  
Lana Hoekstra: “Betaal je dan gewoon je activiteiten van te voren op de Atlaskamer?” 

  



Janne Prinsen: “Ja kan, maar het mooie van Izettle is dat je het ook mee kunt nemen en dan 

kunnen ze betalen op de activiteit.” 

  
Yuri van der Horst: “Super goed idee, maar kunnen we dan ook dingen gaan verkopen op de 

kamer?” 

  
Janne Prinsen: “Leuk idee, kunnen we naar kijken.” 

  

● Presentatie financieel jaarverslag en afrekening 2016  

  
Hopelijk zijn de meegestuurde documenten goed bekeken, zodat er nu vrij snel doorheen 

kan worden gaan. 

Er wordt begonnen met de afrekening. Aan de linkerkant staat wat er was in begroot en 

rechts wat er in 2016 is uitgegeven. Bij de baten zijn een aantal dingen die opvallen. 

Ten eerste is de contributie lager uitgevallen dan was gedacht. De groei die we hadden 

verwacht is dus kennelijk minder extreem geweest, dan gepland, maar we denken wel dat 

we nog door gaan groeien dus het is wel veilig om op de begroting van 2017 wat omhoog te 

gaan en niet omlaag. 

De NDD heeft nog niet het gehele sponsorbedrag overgemaakt ondanks eeuwig stalken, dus 

vandaar dat die lager is uitgevallen, hier gaan we nog steeds achteraan. Onder onvoorziene 

baten vallen een aantal bijzondere dingen op. 

Er was een magisch kas verschil.  Dit ontstond in GNU cash toen alle boekingen waren 

ingevoerd van kluislijst. We kwamen uit op een lager bedrag dan er echt in zit, dus we 

hebben winst gemaakt op de kluis. Dit in ongeveer 319 euro. De winst zou kunnen komen 

door een aantal dingen: bij een aantal feestverbanden zoals mixitup is winst gemaakt en 

daar hoeft de kaartverkoop niet terug worden betaald. De kluislijst is niet goed bijgehouden 

bij bijvoorbeeld zulke activiteiten. 

  
Derek Steeman: “Wat gaat er met dat geld gebeuren?” 

  
Janne Prinsen: “Nu staat er dat het van ons is.” 

Caspar Schoevaars: “Is het sponsorgeld van Pothuys niet ook in 2016 overgemaakt?” 

  
Janne Prinsen: “Nee de betaling van het sponsorgeld  is gedaan in 2017, dit hadden we ook 

afgesproken met het Pothuys, dus dit valt binnen deze afrekening.” 

  
Timothy Bland: “Ik snap de nul bij klasseboek niet en wat is 1,6 bij Merchandise?” 

  
Janne Prinsen: “Merchandise is omdat we doppers hebben aangeschaft, daar betalen de 

leden 1 cent per stuk hoger voor, omdat het anders een raar bedrag zou zijn.” 

  
Timothy Bland: “en de mutsen?” 



  
Janne Prinsen: “Ja maar dan andersom, die staan bij lasten en dan hetzelfde verhaal. Is dat 

duidelijk?” 

  
Timothy Bland: “Ik snap het gewoon niet en klasseboek was nul dat snap ik ook niet en daar 

was ook veel winst op gemaakt?” 

  
Janne Prinsen: “Er was vorig jaar geen klasseboek, dus ook geen winst of verlies, vandaar de 

nul.” 

  
Lisa Korteweg: “Ik heb vraag over Lasquisitie, staat dat ze niks hebben binnengehaald?” 

  
Janne Prinsen: “Het is handiger om dit bij aangepaste begroting te behandelen, daar kom ik 

er ook weer op terug.” 

  
Ik ga nu door naar de LASten. Bij de commissies kan ik enkel zeggen dat sommige 

commissies bijna geen budget hebben gebruikt. Ik heb in de boekhouding het als volgt 

gedaan: sommige commissies zitten op het complete budget, maar zijn er eigenlijk 

overheen gegaan, dit is echter onder het kopje algemeen budget geschoven in de meeste 

gevallen. Winst of verlies van een activiteit komt dus terecht bij het algemeen budget. Ik 

heb een overzicht van het gebruikte algemeen budget per commissie, als iemand behoefte 

heeft om dit te horen kan dat. Anders ga ik nu verder. 

  
Fenna van Ommen: “Ik vraag me af waarom er bij LAS Fiestas staat dat er verlies is gemaakt, 

we hadden precies uitgerekend dat we rond zouden komen en bij het volgende feestje het 

algemeen budget zouden gebruiken.” 

  
Janne Prinsen: “Ja klopt was boekhoudtechnisch een beetje vaag, excuses hiervoor. Dit is 

niet helemaal goed rechtgetrokken.” 

  
Caspar Schoevaars: “Waarom zijn sommige grijs?” 

  
Janne Prinsen: “Ja dat is lelijk, weet niet waarom. Het is een format dingetje.” 

  
Aafke Schaap: “Is er nu bij het introkamp 130 euro winst gemaakt?” 

  
Janne Prinsen: “Ja, eigenlijk nog meer, maar die staat bij inkomsten van subsidies.” 

  
Caspar Schoevaars: “Ik vind dit systeem niet heel handig en het zorgt voor dubbele vragen.” 

  



Timothy Bland: “Ik vroeg me af, meer in het algemeen,  je zegt net dat als commissies over 

hun budget gaan ze op nul komen, omdat ze daarna het algemene budget gaan gebruiken, 

maar toch hebben sommige commissies verlies?” 

  
Janne Prinsen: “Dit heeft Fenna ook al gevraagd.” 

  
Timothy Bland: “Maar mijn vraag is, wat is het beleid als de commissie over hun budget 

heen gaan?” 

  
Janne Prinsen: “We hebben daar nu nog niet zo goed beleid voor, we gaan er nog naar 

kijken. Wel is er ergens een soort van systeem van houd je hieraan. Het is ook lullig als een 

commissie heel erg er over zijn budget heengaat ten koste van anderen.” 

  
Timothy Bland: “Dus een HR artikel is misschien wel handig hiervoor?” 

  
Janne Prinsen: “Ja, precies.” 

  
Fenna van Ommen: “Waar wordt het van betaald?” 

  
Janne Prinsen: “Commissie Budgetten zien we als losse postjes.” 

  
Fenna van Ommen: “Maar het wordt toch gewoon betaald van commissies die minder geld 

hebben uitgegeven?” 

  
Janne Prinsen: “Ja van de Atlas rekening, het is een hele begroting. Je moet het uiteindelijk 

zien als een hele pot met geld.” 

  
Guusje Bloemen: “Als het goed is, is dit het algemeen budget wat voor liftweekend is 

gebruikt. Dit is heel bewust gegaan en aangevraagd, nu lijkt het door dit systeem of we een 

fout hebben gemaakt.” 

  
Janne Prinsen: “Ja het systeem is een beetje vaag, ik heb wel een lijstje met een overzicht 

als je dat wil weten kan ik het voorlezen.” 

  
Yuri van der Horst: “Misschien is er geen ruimte voor op de ALV, maar het is wel interessant 

om de mogelijkheid te hebben om de afrekeningen van commissies onderling te kunnen 

bekijken.” 

  
Janne Prinsen: “Op de ALV is hier inderdaad geen ruimte voor, maar als je het wil weten, 

kom langs ik heb het allemaal in mijn Drive staan.” 

  



Siebren Teule: “Misschien is het handig om in de toekomst een soort van toelichting te 

maken en deze ook mee te sturen. Dit is wel meer werk, maar zou dit soort vragen 

vermijden.” 

  
Janne Prinsen: “Dat is nog nooit echt gedaan, maar is zeker wel een goed idee.” 

  
Iris Schröder: “Over dat commissies over hun budget heen zijn gegaan en het algemeen 

budget daarna hebben gebruikt. We hadden nog erg veel algemeen budget over en er 

moest geld worden uitgegeven, dit geld moest gewoon weg.” 

  
Timothy Bland: “Ja ik ben het daar zeker mee eens, maar er zouden wel consequenties 

moeten zijn voor als je over je commissiebudget heen gaat. Het is raar als er geen max 

budget is en je altijd van het algemeen budget geld kan pakken, dan heb je als ware een 

soort carte blanche. 

  
Aafke Schaap: “Dit geldt voor alles ook fondsen, er moet een beleid worden geschreven.” 

  
Lisa Korteweg: “Maar bestuur moet ook beslissingsrecht hebben.” 

  
Caspar Schoevaars: “Ik denk inderdaad dat de verantwoordelijkheid bij het bestuur ligt, 

anders moet je, je helemaal vastleggen.” 

  
Timothy Bland: “Daar ben ik het ook wel mee eens.” 

  
Janne Prinsen: “Dus een overzichtelijker systeem met een beleid, consequenties voor 

commissies en op de afrekening duidelijker wat er nu precies is gebeurd met de 

commissies.” 

  
Siebren Teule: “Nog een algemeen punt, als je iets begroot kan het anders uitvallen, maar 

op deze manier kan je niet in een oogopslag zien hoeveel er nu per commissie is besteed en 

welke er verlies heeft gemaakt en welke er winst heeft gemaakt.” 

  
Janne Prinsen: “We komen hier zeker op terug, graag willen we een brainstormsessie 

houden over het nieuwe format van de afrekening met penningmeester en nog wat 

mensen. Input is fijn, maar we hebben geen tijd hiervoor op de ALV.” 

Over de volgende kopjes tot bestuur heb ik vrij weinig te zeggen. Zij hier nog vragen over? 

  
Lars Heuver: “Wat zijn de onvoorziene kosten?” 

  
Janne Prinsen: “Dat zijn dus de mutsen.” 

  
Caspar Schoevaars: “Is dat onvoorzien?” 



  
Janne Prinsen: “Ja, het valt nergens onder.” 

  
Aafke Schaap: “Waarom is er geen kopje merchandise?” 

  
Janne Prinsen: “Ja, maar het is ook onvoorzien.” 

  
Aafke Schaap: “Eigenlijk zou je dat dan met alles ook kunnen doen, zo ook met Last Minute. 

Het moet er gewoon staan bij wat het ook is.” 

  
Janne Prinsen: “Waarom heb je dan het kopje onvoorzien? Dan kun je alles een naam 

geven.” 

  
Siebren Teule: “Precies, je kunt niet 10000 kopjes toevoegen, er moet wel toelichting staan 

over waarom het onvoorzien is.” 

  
Aafke Schaap: “Maar merchandise staat ook op de begroting.” 

  
Janne Prinsen: “Nee merchandise is vlottende activa, het is een onhandig bedrag en daarom 

staat het nu hier.” 

  
Timothy Bland: “Het is nu dus onoverzichtelijk wat de commissies uitgeven. Heb jij al ideeën 

hoe dit overzichtelijker kan en hoe dit aan de volgende penningmeester wordt 

overgedragen? En misschien is het ook handiger om deze afrekening overzichtelijker te 

maken voor je opvolger ook als je volgend jaar in Noorwegen zit.” 

  
Janne Prinsen: “Wil je dan een volledig nieuwe afrekening of een apart bestand met uitleg?” 

  
Timothy Bland: “Weet niet goed genoeg hiervan, weet niet hoe Caspar hier in staat?” 

 

Janne Prinsen: heb dat bestandje ervoor maar komt ook dat sommige erover heen zijn 

gegaan omdat hier geen beleid voor is. 

  
Timothy Bland: “Ja en denk aan de toekomstige penningmeester dit duidelijker maken, dit 

zou toekomstige problemen kunnen voorkomen.” 

  
Caspar Schoevaars: “Er was ook een potje penningmeester cursus om dit duidelijker te 

maken.” 

  
Janne Prinsen: “Ja dat komt zo terug op de herziene begroting.” 

  



Caspar Schoevaars: “Daarnaast vind ik het vreemd dat er moest worden afgerond op de 

mutsen, aangezien zij voor zes euro zijn verkocht en voor 4,50 euro zijn ingekocht.” 

  
Janne Prinsen: “Ja, er stond anders een raar getal.” 

 

Caspar Schoevaars: “Maar dan hoort er winst te staan.” 

  
Janne Prinsen: “Ja, hier ga ik nog naar kijken.” 

  
Lisa Korteweg: “Voordat we deze afrekening instemmen, wil ik wel toezegging krijgen op dat 

we meer duidelijkheid en uitleg nog toegestuurd krijgen over de afrekening.” 

  
Janne Prinsen: “Ja is goed.” 

  
Bij het kopje bestuur zijn een aantal opvallende zaken. Ten eerste zijn de bankkosten veel 

hoger uitgevallen. Dat komt omdat we een paar keer over het incassomaximum zijn heen 

gegaan. De kamer is hoger, vanwege de nieuwe kamer. De wissel ALV is hoger vanwege 

Sodexo en hun hoge prijzen. Eenmalige activiteiten is hoger, omdat wij als bestuur veel 

hebben gedaan met socialLASsen. De feestverbanden zijn winsten en verliezen op losse 

feesten. Het afboeken van de debiteuren is heel laag, omdat we hebben besloten dat er 

meer energie in het terughalen van het geld gaan stoppen. Zeker als er daadwerkelijk een 

extern komt in de vorm die het bestuur nu lijkt te krijgen, is dat mogelijk. Zijn er nog vragen 

hierover? 

  
Caspar Schoevaars: “Over de bankkosten, ik heb een vermoeden dat dit komt, omdat er 

allemaal gedoe was over incasso's die werden afgekeurd, niet omdat je over limiet heen 

ging. ING rekent namelijk een paar procent als er teruggestort moet worden, daarnaast 

vroeg ik me af wat de rekening van sodexo inhield, want hebben wel een begroting voor de 

wisselALV.” 

  
Timothy Bland: “Je mag een keer de zaal van het academiegebouw gratis huren, dit hebben 

wij toen voor de klassieke avond gedaan en we hebben dan via Overlast de wisselALV zaal 

betaald. Weet niet of jullie dat weten?” 

  
Lisa Korteweg: “En het gaat via old catering Londen niet via Sodexo.” 

  
Janne Prinsen: “We gaan ernaar kijken.” 

  
Siebren Teule: “Zijn er geen boekhoudkosten.” 

  
Janne Prinsen: “Nee, GNUcash is gratis.” 

  



Lars: “De eventuele kosten voor een boekhoudprogramma en de penningmeester training 

zaten in een ding maar die zijn opgesplitst.” 

  
Siebren Teule: “Een betaald programma kan wel structureel duidelijker zijn.” 

  
Timothy Bland: “Ik vroeg me af hoe er winst op de breekdag en carrièredag is gemaakt?” 

  
Janne Prinsen: “Deze heeft de opleiding betaald.” 

  
Timothy Bland: “Ja maar hoe is er dan winst?” 

  
Janne Prinsen: “Ja Lasagna kreeg geld van de opleiding.” 

  
Iris Schröder: “Ja, Lasagna heeft gekookt en daar kregen we een bepaald bedrag voor. Maar 

nadat wij het hadden gedeclareerd, was dat bedrag twee keer te hoog uitgevallen omdat we 

te weinig hadden  uitgegeven aan het eten, uiteindelijk.” 

  
Caspar Schoevaars: “Meen me te herinneren dat het ook was, omdat iemand een declaratie 

had doorgegeven en in de afrekening had gezet, maar deze nooit is komen declareren.” 

  
Lisa Korteweg: “En de 45 euro per bestuurder, waarom is dat nul?” 

  
Janne Prinsen: “Voor de bestuurskleding zijn er declaraties gedaan en is er geld 

overgemaakt, maar dat gaat over bestuurskleding en dat moest dus daaronder. Jullie 

hadden het zo geregeld, dat er een bestand was gemaakt en dat dan er per bestuurder 

bepaalde activiteiten waren, waar ze niet voor hoefde te betalen. Dus sommige activiteiten 

waren gratis en er is geen geld gedeclareerd.” 

  
Lars Heuver: “Maar dat is het jaar ervoor, dat hebben wij in 2015 opgemaakt.” 

  
Janne Prinsen: “De boekjaren en bestuursjaren lopen scheef.” 

  
Timothy Bland: “We hebben het niet precies in 2015 opgemaakt maar in ons bestuursjaar.” 

  
Lars Heuver: “Dit bedrag is van jullie?” 

  
Janne Prinsen: “Wij hebben gewoon gezegd dat ieder van het bestuur aan het eind van ons 

bestuursjaar 45 euro krijgt.” 

  
Aafke Schaap: “Maar toen dit is ingesteld is dat het bedrag wat begroot is voor het bestuur 

na je. Toen die tijd was er een duidelijk bedrag begroot voor het volgende jaar, dit moet per 

activiteit worden aangegeven.” 



  
Janne Prinsen: “Dat is dan niet goed doorgegeven.” 

  
Caspar Schoevaars: “Dat staat in het stukje over HR.” 

  
Janne Prinsen: “Dan heb ik dat misschien gemist, maar wij wilde het aan einde van het jaar 

doen. We wilden niet zo’n onduidelijk bestand.” 

  
Lisa Korteweg: “Is het nu erg voor de afrekening dat dit onduidelijk is?” 

  
Timothy: “Dan heb je een dubbel bedrag op de volgende afrekening.” 

  
Iris Schröder: “Ja of elk volgend bestuur doet het aan het einde van zijn jaar.” 

  
Aafke Schaap: “Maar nu lijkt het een soort van loon, terwijl het echt een compensatie moet 

zijn voor de deelname aan activiteiten.” 

Janne Prinsen: “Maakt dat echt uit? Ja, het is een andere methode, maar aan het einde is 

het allemaal hetzelfde.” 

  
Caspar Schoevaars: “Het moet volgens het HR zo gaan.” 

 

Iris Schröder leest het Hr 91 voor over deze vergoeding. 

  
Iris Schröder: “Er staat niks over wanneer deze vergoeding vergeven moet worden.” 

  
Caspar Schoevaars: “Maar het punt is meer, dat ik het niet terecht vind als jullie de 

vergoeding aan jezelf uitkeren, vanaf nu moeten jullie gewoon bepaalde activiteiten niet 

gaan betalen.” 

  
Aafke Schaap: “Wat als je maar naar een activiteit gaat of heel weinig in je bestuursjaar. Dan 

krijg je ondanks dat het bedrag wel,  daarom moet het wel worden genoteerd.” 

  
Siebren Teule: “Over de HR discussie, maak twee posten een voor het huidige beleid en een 

voor het nieuwe beleid, zodat het overzichtelijk wordt.” 

  
Janne Prinsen: “Dus concluderend wij gaan het bijhouden en het wordt duidelijker gemaakt 

op de afrekening en goed doorgegeven.” 

  

Lisa Korteweg: “Ik heb een vraag over aflas, er staat dat wij niks hebben uitgegeven?” 

  



Janne Prinsen: “Klopt wij geven ze een bijdrage, maar ze hebben geen factuur gestuurd in 

2016 dus we kunnen die ook niet op de afrekening zetten.” 

  
Timothy Bland: “Die contributies aan samenwerkingsverbanden lijken me vast staan. 

Waarom is die van LSVB dan drie keer zo hoog als inbegroot?” 

  
Janne Prinsen: “Ja de contributie is omhoog  gegaan.” 

  
Timothy Bland: “Dat is raar voor een vakbond, het is echt drie keer zoveel. Kan het zo zijn 

dat het drie keer is afgeschreven?” 

  
Janne Prinsen: “Ja kan, dan ga ik even bellen.” 

  
Siebren Teule: “Ja, daarvoor moet je Joey bellen. Ik heb wel zijn nummer.” 

  
Caspar Schoevaars: “Ik weet al wat het is, Lasquisitie heeft daar vorig jaar een training 

gedaan. Vandaar dat het hoger is.” 

  
Lars Heuver: “Dat moet nog wel veranderd worden.” 

  
Janne Prinsen: “Jazeker, ik had dit gewoon niet gezien, want het was een factuur.” 

  
Janne prinsen: “Wat de onvoorziene kosten precies inhouden staan op mijn laptop, ik kan 

dit verder toelichten als je dat wilt.” 

  
Caspar Schoevaars: “Dit is misschien ook iets voor de toelichting? Die je nog gaat opsturen.” 

  
Janne Prinsen: “Ja.” 

  
Janne Prinsen: “Dan ga ik nu door met de fondsen. Dit is vrij ingewikkeld maar ik zal het zo 

duidelijk mogelijk uitleggen. Bij de fondsen staat aan de lasten kant wat er over 2016 in het 

fonds is gestopt. Op de balans staat wat er aan het einde van 2016 in het fonds zit.” 

  
Caspar Schoevaars: “Over fondsen, statutair fonds vind ik een vreemd bedrag. Het geld staat 

op een rare plek.” 

Janne Prinsen: “Ik heb hier met Bram de Rijk lang aan gezeten en hij zei dat het klopte.” 

  
Caspar Schoevaars: “Maar lustrum lijkt niet te kloppen, het is verder omhoog gegaan.” 

  
Aafke Schaap: “Op de balans staat ook iets anders.” 

  



Siebren Teule: “Het lijkt wel prima. Ik zal aanraden om alles naar balans te gooien en niet op 

de afrekening, want dat leid niet tot chaos. Het klopt wel nu, maar het is niet duidelijk 

omdat het op twee verschillende plekken staat.” 

  
Janne Prinsen: “Ja fondsen is wel nog een dingetje, dat is vaak niet helemaal duidelijk.” 

  

Janne Prinsen: “De debiteuren over 2013, 2014 en vooral 2015 zijn schrikbarend hoog. Dit is 

nu helaas een feit en staat hier dus opgeschreven. Het is goed om te zien dat in 2016 een 

stuk minder debiteuren zijn ontstaan, maar het blijft nog altijd een hoog cijfer, en hier moet, 

en gaat, meer aan gedaan worden. Wij hebben besloten om geen debiteuren af te boeken, 

omdat hier nog veel meer tijd en energie in gestopt kan worden. Zeker met een eventuele 

extern zitten hier veel kansen in. Zijn er nog vragen over de debiteuren?” 

  
Caspar Schoevaars: “Het is ook zonde, maar het geld is wel gereserveerd om hier iets mee te 

doen. Dat is logisch zodat jij kon zeggen 2013 en 2014 gaan we niet meer terugzien, dat 

boeken we af. Dat is niet heel erg, het is alleen iets waardoor je eigenwaarde omhoog gaat 

en dat is niet nodig. Het is zonde dat het niet nu is afgeboekt.” 

  
Janne Prinsen: “Begrijp je wel waarom we het nu niet doen? We snappen dat het begroot is, 

maar hoeft niet kan echt nog veel meer moeite in worden gestoken, het is zonde om nu al af 

te boeken en 2000 euro weg te gooien.” 

  
Caspar Schoevaars: “We hebben het geld nu niet, het staat alleen op de balans.” 

  
Janne Prinsen: “Maar we kunnen het wel nog krijgen.” 

  
Caspar Schoevaars: “Daar ben ik het niet mee eens.” 

  
Aafke Schaap: “Ik geef beiden partijen gelijk, maar het is vooral belangrijk dat het duidelijk 

wordt. We moeten Atlas financieel rechttrekken in dit soort bedragen, anders zitten we hier 

over 20 jaar nog mee. Het is nu tijd om dit recht te trekken.” 

  
Janne Prinsen: “Ik heb het wel nog begroot voor volgend jaar, dus dan kunnen we het wel 

nog alsnog afboeken. Maar ik wil er nog een jaar moeite in steken en dan kijken of het echt 

iets oplevert.” 

  
Aafke Schaap: “Dat snap ik, maar jullie bestuursjaar zit er wel al bijna op en dan kun je er 

niks meer aan doen.” 

  
Janne Prinsen: “Maar is dat niet met de hele begroting zo?” 

  



Siebren Teule: “Het is een reservering die je elk jaar weer kunt gebruiken, het is inherent 

bedoeld voor langer termijn. Het zal alleen niet op de afrekening moeten staan maar op de 

balans. Daarnaast klopt geloof ik de optelsom helemaal onderaan niet, ik zou uitzoeken of 

dit wel of niet doortrekt. Dit zal namelijk 4000 euro schelen op de afrekening.” 

  
Janne Prinsen: “Ja dat is zeker waar.” 

  
Caspar Schoevaars: “Als ik de balans erbij pak, is er een resultaat over van bijna 3000 euro, 

dat is hoger dan 2000 euro.  Is het dan nu niet de ideale tijd om eigen vermogen niet verder 

op te hogen, maar dit van elkaar af te strepen?” 

  
Janne Prinsen: “Dat is inderdaad een oplossing, maar daar hebben we nu niet voor 

gekozen.” 

  
Yuri van der Horst: “Is het afboeken van debiteuren dat je, je geld niet meer terugkrijgt?” 

  
Janne PrinsenL “Ja.” 

  
Yuri van der Horst: “Dan sta ik aan jullie kant, er kan nog heel veel ontwikkelen op dit gebied 

en zeker als er een pinautomaat komt.” 

  
Iris Schröder: “De voornaamste reden dat we dit gekozen hebben, is omdat we nu elke twee 

weken een mail willen sturen met een betalingsherinnering. Dat willen we uitproberen en 

als het werkt is dat heel fijn. Wanneer dit niet werkt, dan mag het volgende bestuur verder 

beslissen.” 

  
Yuri van der Horst: “En ik wil nog iets meegeven over dat jullie volgend jaar geen invloed 

hebben: Volgend jaar zitten jullie ook bij de ALV en dan hebben jullie nog steeds invloed ook 

over de debiteuren.” 

  
Janne Prinsen: “Ja inderdaad en natuurlijk hebben we goed contact met het komende 

nieuwe bestuur.” 

  
Janne Prinsen: “Dus als samenvatting wat er nog moet gebeuren, commissies duidelijker, 

totalen doortellen, commissie activiteiten voor bestuur bestandje, LSVB nu goed zetten, 

onvoorzien extra toelichten, een hele toelichting maken en sturen,  mutsen en merchandise, 

fondsen en de balans.” 

  
Siebren Teule: “Als je kijkt naar de totaalsom bij baten staat er ongeveer 1000 euro en dat is 

minder dan verwacht en bij lasten 1200 dat klopt niet, denk rekenfoutje.” 

  



Janne Prinsen: “Volgens mij ook door punten en komma’s en GNU cash. We hebben hier zo 

goed mogelijk naar gekeken en Bram de Rijk ook, maar hebben dit niet gevonden. Goed dat 

je dit ziet.” 

  
Iris Schröder: “Hier gaan we sowieso nog naar kijken.” 

  
Janne Prinsen: “Ja, vind het heel raar, maar gaan we sowieso nog naar kijken.” 

  
Renzo Kohl: “Ik heb gekeken naar de som van alle kopjes en komt op 600 euro meer uit? 

Komt op 4830 uit.” 

 

Caspar Schoevaars: Dat gaat over de begrootkolom en dat maakt niet heel erg uit voor de 

afrekening.” 

  
Janne Prinsen: “De balans van 2016 gaan we nu bespreken. De belangrijkste zaken zijn de 

betaalrekening en het kasgeld, hier is namelijk iets mee aan de hand. In de boekhouding 

stond dat de betaalrekening 10 euro meer had moeten hebben dan er daadwerkelijk op de 

ING stond op 31-12-2016. Dit komt waarschijnlijk door wat kleine foutjes in de 

boekhouding. Dit ga ik nog zeker nazoeken. Helaas heb ik het nog niet kunnen vinden, zelf 

niet na 3x alles checken.” 

  
Caspar Schoevaars: “Ik wil nog even terugkomen op die debiteuren. Is dit dan sowieso niet 

een goed teken om dit af te boeken?” 

  
Janne Prinsen: “Weer hierover? We hebben dan weer dezelfde discussie.” 

  
Iris Schröder: “Zal zeggen er is nu al dit jaar 4000 euro binnen gekomen van de debiteuren, 

laten we dit jaar voor nog 6000 euro gaan.” 

  
Janne Prinsen: “Gelukkig zien we dat er nu geen groei meer is in debiteuren.” 

  
Caspar Schoevaars: “Daarvoor complimenten” 

  
Janne Prinsen: “Thanks maar het nog steeds een hoog getal. Gelukkig wel geen groeiende 

trend in debiteuren dus is wel positief.” 

  
De kluis is ook een gevalletje vervelend. Er is minder geld in de kluis geteld dan er in had 

moeten zitten. De uitgaven die op de kluislijst staan komen niet overeen met het 

eindbedrag. Wij hebben hard gezocht naar hoe dit mogelijk is, maar het blijkt niet te 

traceren. Dit is natuurlijk niet goed, en ik neem hier ook zeker mijn verantwoordelijkheid 

voor. Wij zijn op zoek naar een vorm om te zorgen dat dit niet meer gebeurt in de toekomst, 



zeker omdat het vaker in het verleden is gebeurd. Een idee is om het een vaste taak van de 

penningmeester te maken om elke twee weken de kluis te tellen. Zijn hier nog vragen over? 

  
Siebren Teule: “Ik zal Baten en lasten betrekken als het gaat om kascontrole.” 

  
Janne Prinsen: “Ja, hier ben ik het zeker mee eens.” 

  
Caspar Schoevaars: “Kan ik nog een toelichting krijgen van de vooruitbetaalde kosten?” 

Janne Prinsen: “Ja, de vooruitbetaalden kosten spreken voor zich, dit is bijvoorbeeld voor de 

grote reis en de batavierenrace.” 

  
Janne Prinsen: “Dan ga ik nu door naar de passiva kant. De crediteuren spreken voor zich. 

Het enige wat ik hierbij wil benoemen is het feit dat er dus dubbele incasso’s in de 

introweek zijn gedaan. Ik ben hier vrij laat pas achter gekomen, omdat het niet bij iedereen 

dubbel is afgeschreven. Ik heb een lijst van alle mensen die dubbel hebben betaald en ik zal 

deze taak in de laatste fase van mijn bestuursjaar afronden. Excuses voor alle mensen die 

dubbel hebben betaald, dat had niet mogen gebeuren. Zijn hier nog of opmerkingen vragen 

over?” 

  
Timothy Bland: “Het staat in het HR, dat je twee weken hebt om declaraties in te leveren. Ik 

vind het wel erg nobel om dingen van 2014 te reserveren voor mensen die hun bonnetjes 

nog moeten inleveren.” 

  
Janne Prinsen: “Van 2014-2015 zijn het geen declaraties, maar meer van externen. Als je dit 

een keer wil inzien mag dat.” 

  
Timothy Bland: “Extern staat daar ook nog eens onder?” 

  
Janne Prinsen: “De regel van bonnetjes wordt niet altijd even streng genomen, daar zijn we 

nu redelijk streng in, maar de declaraties die te laat waren, betalen we niet meer. De week 

voor kerstvakantie telt dan wel, want de deadline gaat om tien kamer dagen en die zijn er 

dan nietm dus mag het dan later. Geld van 2013 en 2014 mag niet meer terug.” 

  
Timothy Bland: “Waarom dan niet weggehaald?” 

  
Janne Prinsen: “Een deel is wel weggehaald, maar dit was iets anders niet van bonnetjes.” 

  
Guusje Bloemen: “De begroting van de grote reis was afgerond en toen was er winst 

gemaakt, en zou ieder iets van zeven euro terugkrijgen? 

  
Caspar Schoevaars: “Dat is gelukt.” 

  



Guusje Bloemen: “Oke, want ik kon het niet meer terugvinden?” 

  
Janne Prinsen: “Ja stond in Ibanc.” 

  
Siebren Teule: Gaat er nog wat gebeuren met het resultaat dat het nog ergens anders wordt 

ingeboekt?” 

  
Janne Prinsen: “Ja, een deel is met de herziene begroting weer verdeelt.” 

  
Aafke Schaap: “Krijgen we nog een verslag van baten en lasten?” 

  
Janne Prinsen: “Ik heb ze allemaal gesproken en ze konden helaas niet aanwezig zijn, waren 

ook niet heel actief en hebben niet veel gedaan. Ik heb ook een voorstel om er volgend jaar 

een oud penningmeester in te doen, want die is meer ervaren.” 

  
Aafke Schaap: “Maar dit jaar moeten ze wel nog verslag doen over het controleren van 

afrekening, dat is hun taak.” 

  
Janne Prinsen: “Ja zeker, ze moeten zeker nog verslag doen, maar ze hadden allemaal goede 

redenen dat ze niet aanwezig konden zijn.” 

  
Iris Schröder neemt het woord over van Janne Prinsen. Normaal zouden we nu stemmen, 

maar we moeten alles nog goed op een rijtje zetten. We gaan nu een korte pauze houden 

en kijken wat er per punt precies moet worden veranderd. Daarna gaan we kijken of we 

hem nog kunnen instemmen en anders gaan we de stemming verplaatsen naar de HR-ALV 

van volgende maand. 

  
Om 21:47 is de pauze afgelopen en hervat Iris Schröder de ALV. 

We hebben de koppen nog bij elkaar gestoken en besloten om de afrekening en de 

begroting niet in te stemmen. Er wordt een toelichting bijgeschreven en de stemming wordt 

behandeld in de volgende ALV. 

  
Lisa Korteweg: “Ik denk dat dit een heel goed idee is en Janne ik vind dat je het heel goed 

gedaan hebt. Tijdens deze ALV waren we meer als een kascommissie voor jou die je niet 

gehad hebt. Ik denk dat we daar ook uit kunnen leren, dat er een betere kascommissie moet 

komen. We weten allemaal hoe groot en belangrijk deze taak is en geef jezelf niet te erg op 

de kop.” 

  
Janne Prinsen: “Thanks.” 

  

   

6.     Presentatie plan bestuur 13 



  

Sinds februari zijn we bezig met de zoektocht naar het dertiende bestuur Atlas. Deze 

zoektocht is nu bijna ten einde en dit weekend gaan wij als bestuur in overleg om het 

nieuwe kandidaatsbestuur samen te stellen en volgende week dinsdag, 4 april, zal rond tien 

uur onze keuze bekend worden gemaakt, de exacte tijd wordt nog aan jullie verteld. 

Hiervoor hebben wij nog een belangrijk punt te melden, en wel het feit dat wij wellicht een 

zesde bestuurslid aan willen stellen. Deze zal dan de functie van extern krijgen. Het idee van 

een zesde bestuurslid bestaat binnen Atlas al een aantal jaar. Veel andere verenigingen 

hebben ook zes of zelfs zeven bestuursleden en dit wordt over het algemeen heel positief 

beoordeeld. Wij hebben door het jaar heen steeds meer door gekregen wat de groei van 

Atlas voor het bestuur betekent. Doordat er steeds meer leden zijn ontstaat er simpelweg 

meer werk; denk aan de ledenadministratie, maar ook mails over de boekenlijst waar meer 

reacties op komen, etc. Wij waren hierdoor vaak zo druk bezig met onze dagelijkse taken 

dat er voor kleine dingen, de ‘puntjes op de i’ eigenlijk, minder tijd en aandacht was. 

Daarnaast is er, terecht, afgelopen ALV opgemerkt dat het altijd goed is om meer geld te 

hebben. Dit ging misschien over een heel ander punt, maar we hebben dit wel in ons 

achterhoofd gehouden. Dit jaar hebben we af en toe wat dingen geprobeerd met bedrijven 

en sponsoring, maar omdat het dagelijks besturen en de extra’s die we erbij hebben ons al 

flink bezig hielden konden we er niet echt veel tijd in steken. Wij denken dat vooral op deze 

twee vlakken, het beter verdelen van de dagelijkse bestuurstaken en de sponsoring e.d., 

veel te halen valt. Om dit te kunnen realiseren zijn we de afgelopen weken met een aantal 

andere besturen met 6 bestuursleden in gesprek gegaan en zijn we bezig gegaan met het 

schrijven van een draaiboek voor de zesde functie. 

Ik moet er wel bij zeggen dat het echt nog niet duidelijk is; we zijn nu nog bezig met de 

sollicitatiegesprekken en beslissen dit weekend pas of het 5 of 6 bestuursleden zullen 

worden. Daarom bespreek ik nu ook nog niet de precieze taakverdeling; mochten het 6 

bestuursleden worden, dan zal bij de HR ALV die voor volgende maand gepland staat 

worden verteld hoe de uiteindelijke functies in elkaar zitten. 

  

Silke Barendse: “Bestuursleden krijgen een beurs en dat is toch een vast bedrag betekent 

dan minder beurs per persoon?” 

  

Iris Schroder: “Dat klopt wordt wel later weer een nieuw bedrag vastgesteld en over twee 

jaar is er weer kans op een hogere beurs.” 

  

Timothy Bland: “Het is wel echt een grote beslissing, als jullie dit weekend dit gaan besluiten 

en daarna de functie gaan schrijven zit er dus een kandidaatsbestuur lid met een nieuwe 

nog niet bestaande functie. Hoe past dit binnen HR en statuten? Moet er iets worden 

toegevoegd of aangepast?”Toegevoegd, aangepast 

  

Iris Schroder: “Nee, dat hoeft niet.” 

 



Timothy Bland: “Moet er niet worden gestemd op de ALV?” 

  

Iris Schroder: “Eerst wil ik nog even zeggen dat we niet pas na het weekend zullen bezig 

gaan met schrijven van een overdracht voor deze functie, hier zijn we al mee bezig en er 

hoeft volgens Artikel 20 van het HR niet te worden gestemd.” 

  

Timothy Bland: “Dat artikel gaat over de taken en niet over de functie.” 

  

Janne Prinsen: “Er staat niks over in het HR, alleen de functies voorzitter, penningmeester 

en secretaris staan erin.” 

  

Timothy Bland: “Dus jullie zijn helemaal vrij hierin?” 

Janne Prinsen: “Ja, de functie moet alleen wel worden ingestemd op de wisselALV.” 

  

Iris Schroder: “Ja er staat helemaal nergens vast dat er stemming over de zesde functie 

moet plaatsvinden, maar we leggen het daarom wel voor aan de ALV.” 

  

Timothy Bland: “Ik zal het zelf wel fijn vinden, om wat meer input te krijgen over de functie. 

Anders kan ik pas bij de wisselALV mijn zegje doen, wanneer deze persoon wordt 

ingestemd.” 

  

Iris Schroder: “Nee, dat zal bij de HRALV gebeuren, maar ik kan nu wel een korte 

beschrijving geven.” 

-Vicevoorzitter: Krijgt naast de promo en site beheer et cetera het beheer van de 

commissie-agenda, het overzicht van de commissies en het stalken van de commissies voor 

de begroting en afrekening van activiteiten. Dit wordt een soort van commissaris intern. 

-De nieuwe commissaris extern zal gaan over sponsoring, het contact met bedrijven, beheer 

van linkedIn, onderhouden en verbeteren van het alumni beleid, contact met aflas en wordt 

ook een vice-penningmeester. Vicepenningmeester houdt in dat deze persoon snapt hoe de 

boekhouding werkt, hij of zij hoeft dit zelf niet te doen, maar moet dit wel kunnen. Deze 

persoon wordt ook gevolmachtigd en kan in tijden van nood helpen, maar hoeft niet de 

afrekening te maken. Daarnaast gaat deze persoon de tweewekelijkse debiteurenmail 

sturen, zodat er hier beter achteraan kan worden gegaan. Wanneer de penningmeester een 

keer ziek is of het heel druk heeft met de afrekening kan deze ook inspringen om de 

declaraties te doen. 

Tenslotte, zal de ledenadmin naar de secretaris en voorzitter gaan, omdat de vicevoorzitter 

meer taken zal krijgen. 

  

Caspar Schoevaars: “Ik vind de vicepenningmeester best een goed idee, dat is zeker wel 

nodig. Ik wil wel graag een stemming, niet alleen dat voorgelegd is. Anders is het net alsof er 

puur door bestuur wordt besloten ook als ALV het niet mee eens is.” 

  



Iris Schroder: “Dus je vraag stemming over het vicepenningmeester gedeelte?’ 

  

Timothy Bland” “Ja over de hele functie.” 

  

Iris Schroder: “Ja ga ik doen.” 

  

Timothy Bland: “En nog iets anders, met een zesde functie heb je wel een even aantal bij 

beslissingen. Telt de voorzitter dan dubbel mee ofzoiets?” 

  

Iris Schroder: “Nee, voorzitter krijgt nooit veto. Het moeten maar concessies worden als het 

drie om drie is. Penningmeester heeft wel veto over geldzaken, maar we gaan niet in het HR 

zetten dat de voorzitter veto heeft.” 

  

Janne Prinsen: “Dit is ook iets voor het volgende bestuur, wat voor hun werkt. We gaan ze 

geen regels opleggen.” 

  

Iris Schroder: “We hebben ook niet het idee dat de situatie vaak voor komt.” 

  

Timothy Bland: “Nee, maar ik zou er wel over nadenken.” 

  

Lisa Korteweg: “Mij lijkt het echt een super goed plan, vorig jaar was ik hier ook al voor. Wel 

zou ik nog aanraden om, als jullie dit gaan doen, dit na afloop te evalueren of het wel 

effectief is geweest. Onthoud ook dat het niet om de kwantiteit gaat, maar om de 

kwaliteit.” 

  

Iris Schroder: “Ja dat waren we sowieso ook van plan. We willen wel ook doelen stellen voor 

deze nieuwe functie, zodat de persoon met de nieuwe functie niet als een kip zonder kop 

gaat rondlopen.” 

  

Siebren teule: “Een suggestie, ik zou baten en lasten wel bij penningmeester zetten en niet 

bij de vicevoorzitter.” 

  

Iris Schroder:” Misschien was dit verwarrend, maar de commissies blijven wel nog verspreid 

per functie, alleen de data voor activiteiten en de commissieagenda niet.” 

  

Janne Prinsen: “Ja en we zijn al bezig met het schrijven van overdracht een overdracht voor 

de eventuele zesde functie aan de hand van andere overdrachten van andere externen en 

zijn daarmee ook in gesprek gegaan.” 

  

Timothy Bland: “Wordt de begroting ook aangepast op het 6e lid?” 

  



Iris Schroder: “Hier hebben we over nagedacht en nu kan dit natuurlijk sowieso, omdat de 

begroting later wordt ingestemd. Maar anders had het onder onvoorziene kosten gevallen, 

want het bedrag is onder de 2%.”[YM4]  

  

Nog wat verdere belangrijke informatie over het nieuwe bestuur: 

- Volgende week dinsdag 4 april is de bekendmaking van het kandidaatsbestuur 

- Op 23 mei worden ze, als het goed is, ingestemd. Save the date! 

  

7.     H.I.N.W.O.Z.L.  

-Vergeet je niet in te schrijven op de aanwezigheidslijst! 

Derek Steeman: “Klopt het dat ik niet op de site kan inloggen?” 

  

Marjolein Joosten: “We zijn hier mee bezig, de ledenadministratie was niet op orde, maar 

nu klopt die weer wel dus kunnen er accounts komen.” 

  

Lana Hoekstra: “Over dingen verkopen, dat bij de pinautomaat ter sprake kwam: Alias 

verkocht bier op de kamer, hebben zij een koelkast op de kamer? Kunnen wij ook een 

koelkast krijgen?” 

  

Iris Schroder: “We kunnen de koelkast in de keuken gebruiken, we mogen geen koelkast en 

Alias heeft er ook geen.” 

  

Lana Hoekstra: “Over het beleid over wat commissies uitgeven en of ze over hun budget 

heen mogen: Ik heb gemerkt dat ons budget niet heel erg omhoog is gegaan, bijna niet, 

terwijl wij wel veel meer dingen doen en wilden doen in beleidsplan, in hoeverre wordt dit 

nu aangepast?” 

  

Janne Prinsen: “Ik zou dit wel willen verhogen, maar dat moet ergens worden 

gecompenseerd. Hopelijk kan dit met extern eventueel omhoog. Het moet wel in evenwicht 

blijven.” 

 

Iris Schroder: “Belangrijk is dat als je nu al super veel activiteiten doet, houden we hier 

rekening mee. Dan krijg je meer voorrang dan een commissie die maar een activiteit doet en 

die dan superduur is.” 

  

Lana Hoekstra: “Ja maar we maken al het hele jaar gebruik van het budget en wil hier niet 

op worden beperkt.” 

  

Iris Schroder: “De richtlijn is eerder andersom.” 

  

Lana Hoekstra: “Oke, dan nog iets: Bij de bierathlon was Tabitha er uitgekickt, omdat ze nog 

maar zeventien is, terwijl Flip er wel was en die is ook nog maar zeventien.” 



 

Iris Schroder: “We dachten dat hij net jarig was geweest, maar zijn verjaardag was dus deze 

week. Heel dom van ons, maar goed opgemerkt.” 

  

Timothy Bland: “Heeft Tabitha hiervoor een excuus gekregen?”[YM5]  

Iris Schroder: “Nee nog niet, maar goed idee.” 

  

Lisa Korteweg: “Over de LASpost, ik heb er nog geen gezien?” 

  

Silke Barendse: “Ik heb hier niet echt een hele goede verklaring voor. Ik ben voorzitter van 

deze commissie en rest van de commissie geeft er weinig inbreng. Vooral met de lay-out 

waren we bezig, want dat kon niemand goed en is daardoor blijven liggen. De stukken zijn af 

en de lay-out ook bijna. Nu wil ik met degene die de lay-out doet afspreken, maar hij heeft 

steeds deadlines en kan niet. Ik moet toegeven dat ik hier niet hard genoeg op ben geweest, 

dit jaar zullen er drie uitkomen inplaats van vier.” 

  

Iris Schroder: “We gaan nog kijken hoe we dit met de kosten gaan doen.” 

  

Lisa Korteweg: “Ja, dat maakt me niet zo heel veel uit, maar wil gewoon graag een blaadje 

zien.” 

  

Silke Barendse: “Ja hij is echt bijna af hopelijk kan die volgende week naar de drukker.” 

 

  

8. Sluiting Iris Schroder sluit de ALV om 22:01.  

 
 


