
 Notulen HR Algemene Ledenvergadering USLAS Atlas 

 

Datum: 2 mei 2017 

Aanvang: 19:15 uur 

Locatie: Drift 25 1.02 

 

Aanwezig: 

Bestuur: 

Iris Schröder, Yana Mechielsen, Janne Prinsen, Marjolein Joosten en Doortje Rijpma 

 

Kandidaatsbestuur: 

Akke Zielinski, Daan Blom, Tim Overkempe, Perry van Loon, Maya Ouwehand en Olga van den 

Berg. 

 

Leden: 

Jeaniven Copra, Ruda van Ravesteijn, Laura van Erp, Maartje de Vos, Yolente Lente, Iris 

Bouwhuis, Caspar Schoevaars, Hanne Oberman, Daan van den Berg, Lars Heuver, Willem Ottes, 

Alexander Böck, Myrthe Dijkstra, Christof Henken, Santje Kramer, Eline kempkes, Liselotte 

Buring, Aisha Roffel, Carmen van Gelderen, Davitze Köning en Stella Aalderink 

 

Om 19:36 komt Gwen Korevaar binnen. 

Om 19:41 komt Lisa Korteweg binnen. 

 

 

1. Opening 

Iris Schröder heet iedereen welkom en opent de HR ALV om 19:26.  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 en blok 3 worden 

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

Er wordt gevraagd of er nog op of aanmerkingen zijn over de stukken en de agenda. Er zijn geen 

op of aanmerkingen over de stukken en de agenda. De stukken en agenda zijn hierbij 

vastgesteld. 



 

3. Goedkeuren notulen ALV 28-02-2017  

Iris Schröder vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen van de ALV van 28-02-2017 Er is 

vorige keer een vraag uit de ALV gekomen of we belangrijke punten en opmerkingen waar we 

nog op terug zouden komen dikgedrukt kunnen worden in de notulen. Wij hebben het hierover 

gehad en hebben besloten dit niet te doen, omdat we dit niet professioneel vinden staan en we 

het gevoel hebben dat de context niet goed meekomt als je niet de gehele notulen leest.  

Er wordt gevraagd of er nog op of aanmerkingen zijn over de notulen. Tekstuele opmerkingen 

kunnen gemaild worden naar de secretaris.  

 

Lars Heuver: “Het ging toch om actiepunten die terug zouden komen?” 

 

Iris Schröder: “Ja, onder andere en besluiten die wij nog zouden moeten maken.” 

 

Lars Heuver: “Dat maakt toch niet uit qua professionalisering?” 

 

Iris Schröder: “Ja, maar je krijgt de context dan niet goed mee.” 

 

Lars Heuver” “Het is alleen een toevoeging.” 

 

Iris Schröder: “Klopt, maar juist het stuk daarboven is belangrijk voor de context. Als je dadelijk 

alleen de dikgedrukte dingen terug gaat lezen, wat de punten zijn waar wij op terug zouden 

komen, wordt het dadelijk meer of je alleen ons gaat controleren of we echt terugkomen op de 

punten die we zeggen in de ALV. Als je het helemaal doorleest, krijg je meer de context mee en 

weet je ook goed waarom we op bepaalde punten zouden terugkomen.” 

 

Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 28-02-2017 en deze zijn bij 

deze goedgekeurd.  

 

4. Mededelingen  

➔ Bestuur  

- KB 

Zoals jullie misschien wel weten hebben we ondertussen een KB samengesteld. Deze bestaat 

uit:  

Akke Zielinski - voorzitter 

Daan Blom - secretaris 

Tim Overkempe - penningmeester 

Perry van Loon - commissaris intern 

Maya Ouwehand - onderwijs commissaris 



Olga van den Berg - commissaris extern 

23 mei is de bestuurswissel ALV, waar jullie allemaal van harte voor zijn uitgenodigd! 

 

- NvdP 

Volgende week woensdag, 10 mei, is de Nacht van de Professoren. Dit is een feest dat wordt 

georganiseerd vanuit VIDIUS, de studentenvakbond van Utrecht. Op deze avond worden de 

VIDIUS Awards uitgereikt, en zijn de DJ’s docenten! Onze eigen Merel van Gogh en Steven 

Dijkstra gaan draaien, dus komt allen! Het is bij de UCSA bar, er is een facebook evenement en 

het kost 3 euro. Maar, bier is maar een euro! Daarnaast is Timothy begeleidende DJ en maakt 

Papalaszi foto’s, dus kom vooral! 

 

- Drank en drugsgebruik 

We willen jullie even wijzen op artikel 95 uit het HR: Artikel 95 Het overmatig gebruik van 

alcohol en het gebruik van drugs is niet toegestaan binnen de vereniging. Wanneer een lid 

tijdens een activiteit van de vereniging te veel heeft gedronken of onder invloed is van drugs, is 

het bestuur bevoegd het lid toegang te weigeren tot de activiteit. Zo nodig beslist het bestuur 

naderhand om over te gaan tot schorsing of ontzetting van het lid. Verantwoording voor zowel 

schorsing als ontzetting van het lid zal worden afgelegd op de eerstvolgende ALV.  

We gaan hier de komende tijd strenger op zijn en het nieuwe bestuur ook. Dit vooral omdat we 

vaak bij externen te gast zijn (bijvoorbeeld bij ‘t Oude Pothuys) en we deze 

samenwerkingsverbanden graag goed willen houden. Dus houd dit in je achterhoofd.  

 

- Stemmen voor de faculteitsraad en Uraad 

Volgende week zijn de verkiezingen voor de faculteitsraad en de universiteitsraad! Hierbij 

willen we  jullie vragen om allemaal te gaan stemmen. Het is belangrijk voor 

studentenmedezeggenschap binnen de universiteit. Iris Schröder staat als lijstduwer op de lijst 

voor Vuur, maar je kunt natuurlijk ook stemmen op de PvdUS of voor de Vrije Student. Maar 

doe een beetje onderzoek en stem, want het is belangrijk. 

 

- RecycLAS festival 

Volgende week staat voor RecycLAS volledig in het teken van duurzaamheid. Op facebook kun 

je aangeven dat je mee wilt doen met de ‘vegan challenge’, waarbij je een week geen dierlijke 

producten eet. Daarnaast is er zaterdag het duurzame festival, waar je je nog steeds voor in 

kunt schrijven! De inschrijflink staat op facebook.  

 

- Boekenwebshop open 

De boekenwebshop is open! Koop je boeken via de site met de gebruikelijke tien procent 

korting. Let op: voor Repko moet je op Repko zoeken in de zoekbalk. Op de een of andere 

manier staat die niet tussen de algemene lijst maar moet zoeken 



 

 

➔ ALV  

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

 

Willem Hendrik Ottes: “Wat verstaan jullie onder overmatig drankgebruik?” 

 

Iris Schröder: “Denk hierbij aan niet meer op je benen kunnen staan, kotsen, niet meer weten 

wie je bent en overlast veroorzaken.”  

 

Lars Heuver: “Dit is ook wettelijk vastgelegd.” 

 

Alexander Böck: “Mag om 20:00 uur de rugby clinic inschrijflink online?” 

 

Iris Schröder: “Liever niet tijden de ALV, dit zorgt voor chaos in de ALV . De link liever later 

online of morgen.” 

 

Janne Prinsen: “Ik heb nog een toevoeging op stemmen voor de  U-raad: morgen is er van van 

17:00 uur tot 19:00 een verkiezingsdebat in Parnassos georganiseerd door vidius, dit is 

misschien wel leuk om naartoe te gaan.” 

.  

5. Financiën 

Iris Schröder geeft het woord aan Janne Prinsen. 

➔ Update  

Atlas staat er gelukkig nog steeds goed voor qua financiën. Tijdens de grote reis lag de ING 

rekening er tijdelijk uit, maar gelukkig heeft men alles voorgeschoten en de declaraties zijn 

inmiddels deels alweer verwerkt. Voor zover het nu lijkt zijn de uitgaven van de grote reis goed 

in lijn met wat er begroot was. Voor de mensen die mee waren op de batavierenrace, check 

even of je het bedrag al naar Atlas hebt overgemaakt. Daarnaast zijn bijna alle zaken met de 

ING geregeld, waardoor de overstap nu een kwestie van bellen met het blije woord is naar de 

Triodos bank. De Triodos rekening zal dan meteen op naam van Tim Overkempe komen te 

staan.  

Er wordt gevraagd of er nog vragen of opmerkingen zijn over deze financiële update. Er zijn 

geen vragen of opmerkingen. 

 

➔ Aangepaste afrekening  

Er is al een afrekeningsALV geweest, waar de stemming is uitgesteld.  

Er wordt gehoopt dat jullie allemaal de bijlagen, die zijn meegestuurd met de zending voor deze 



ALV, hebben gelezen en bestudeerd. Er zal nu aan jullie gevraagd worden of er nog vragen zijn 

per een bepaald aantal kopjes.  

 

Caspar Schoevaars: “Kan ik een opmerking doen over de hele verantwoording?” 

Janne Prinsen: “Ja.” 

 

Caspar Schoevaars: “Ik heb het gevoel dat in de verantwoording weinig informatie stond die 

niet bij de ALV was gegeven. Er is geen nieuwe informatie gegeven, dat wilde ik even duidelijk 

maken.” 

 

Janne Prinsen: “Voor mijn gevoel waren er meer voor in de afrekening zelf aanpassingen en niet 

voor in de verantwoording.” 

 

Hanne Oberman: “Ik heb een opmerking namens Lisa Korteweg: Vorige ALV is er een opmerking 

gemaakt over de LAY-out van de begroting, hier had ze graag verandering ingezien voor de 

overzichtelijkheid. Aanpassingen zijn hier nu niet duidelijk in voorgekomen. Vorige jaren was dit 

gekleurd ofzoiets. Zometeen zal ze er ook zelf zijn om dit te beamen.” 

 

Janne Prinsen: “Oke, heeft iemand anders hier nog behoefte aan?” 

 

Er komt geen geluid vanuit de ALV. 

 

Lars Heuver: “Algemeen commissie budget zou toch ook gesplitst zijn onder de commissies?.” 

 

Janne Prinsen: “Dit is gedaan.” 

  

Christof Henken: “Kijk je bij de begroting of afrekening?” 

 

Lars Heuver: “Ohja ik kijk verkeerd, mijn excuses.” 

 

Lisa Korteweg komt binnen om 19:41. 

 

Janne Prinsen: “Hanne Oberman heeft net jouw opmerking gemaakt.” 

Lisa Korteweg: “Oh dankjewel.” 

 

Janne Prinsen: “Zijn er nog vragen over de Baten op de afrekening?” 

 

Caspar Schoevaars: “Waarom zijn de onvoorziene baten niet verder uitgesplitst?” 

 



Janne Prinsen: “Dit is wel deels op de verantwoording gezet, het is onoverzichtelijk om nog 

meer kopjes te maken.” 

 

Caspar Schoevaars: “Ik wil nog toevoegen als opmerking: bij de verantwoording staat bij 

onvoorziene baten dat de promotie van Wageningen dit is, maar dit is eigenlijk sponsoring. Ik 

zou dat bij sponsoring zetten in het van kader overzichtelijkheid.” 

 

Janne Prinsen: “Dus het lostrekken van onvoorziene baten?” 

 

Caspar Schoevaar: “Ja, uiteindelijk is er geen verschil in getallen.” 

 

Janne Prinsen: “Is iedereen het hiermee eens? Ook het bestuur?” 

 

De ALV en het bestuur zijn er mee eens. 

 

Janne Prinsen: “Dan ga ik dat veranderen. Ik had het hier er nu onder gezet, omdat het 

daadwerkelijk onvoorzien was en er niks op begroot was.” 

 

Er zijn verder geen opmerkingen of vragen meer over de Baten op de afrekening.  

 

Janne Prinsen” “Zijn er nog vragen over het kopje commissies bij LASten op de afrekening?” 

 

Caspar Schoevaars: “Er staat nog steeds een min getal bij commissies en veel meer bij 

algemene commissie budget, dat vind ik niet het juiste format.” 

 

Janne Prinsen: “Oke wil je weten waarom ik dit gedaan heb?” 

 

Caspar Schoevaars: “Ja, graag.” 

 

Janne Prinsen: “Ik heb dit bij de introcommissie zo gelaten, omdat het dan heel duidelijk werd 

hoeveel winst de introcommissie gemaakt heeft. Het is onduidelijk om dit bij de baten te doen, 

verder heb ik dit bij het algemeen budget zo gedaan omdat het anders ook weer opgesplitst 

werd en dan kan je het totaal niet zien. Nu is daarom alles onder elkaar, alle minnetjes en 

plusjes, anders kan je niet gezien wat er in het geheel met budget is gebeurt.” 

 

Er zijn verder geen opmerkingen over het kopje commissies bij LASten. 

 

Janne Prinsen: “Zijn er nog vragen of opmerkingen over het kopje bestuur bij LASten op de 

afrekening?” 



 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het kopje bestuur bij LASten.  

 

Janne Prinsen: “Zijn er nog vragen of opmerkingen over het kopje overig bij LASten op de 

afrekening?” 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het kopje overig bij LASten.  

 

Janne Prinsen: “Zijn er in zijn geheel nog vragen over de afrekening los van de balans?” 

 

Lisa Korteweg: “Ik heb een algemene vraag, er zijn nu brainstormsessies om op te vangen wat 

er vorig keer minder goed is gegaan met de afrekening. Gaat dit ook teruggekoppeld worden 

aan de ALV, hoe dit nu volgend jaar beter kan gaan?” 

 

Janne Prinsen: “Je was er de vorige keer ook zelf bij. We hebben een aantal sessies met oud 

penningmeesters en nog wat andere mensen met goede input zoals Siebren Teule gepland en 

gehad. Deze gaan over de afrekening in zijn geheel hoe we dit beter kunnen aanpakken, over de 

kascommissie, halfjaarlijkse afrekening discussie en nog meer. Nu één sessie geweest aan de 

uitkomst daarvan gaan we nog goed aan zitten en dan komt er nog een sessie en dan misschien 

nog meer sessies. We gaan door tot we een concreet plan hebben. Mensen die hier graag bij 

willen zijn en denken input te hebben hoe dit verbeterd kan worden, jullie zijn van harte 

welkom hier aan mee te doen.” 

 

Lisa Korteweg: “Maar wat is de terugkoppeling hiervan naar de ALV?” 

 

Janne Prinsen: “Denk dat dit automatisch komt. Als je de afrekening gaat verbeteren, komt dit 

automatisch terug naar de ALV.” 

 

Hanne Oberman: “Wat betekenen de grijze vlakjes en waarom zijn ze zo inconsistent gebruikt?” 

 

Janne Prinsen: “Dit is ook op de afrekenings ALV gezegd, maar ik ben dit vergeten aan te 

passen. Hetzelfde geldt voor de groene vlakjes in de begroting, dit is slordig en zal eruit worden 

gehaald als het document weer op de site komt.”  

 

Er zijn geen verder geen vragen of opmerkingen over de afrekening van 2016 en Janne Prinsen 

gaat door naar het bespreken van de balans van 2016, deze stond ook in de verantwoording.  

Janne Prinsen: “Zijn er nog vragen over de Balans van 2016 of is er nog behoefte aan uitleg?” 

 

Lisa Korteweg: “Kun je uitleggen wat er is verandert?” 



 

Janne Prinsen: “Er is niks verandert.” 

 

Lisa Korteweg: “En de cijfers die verkeerd waren doorgerekend?” 

 

Janne Prinsen: “Dat is inderdaad gezegd op de afrekenings ALV, nu heb ik dit nog dubbel 

gecheckt en alles klopte, dus toch is alles oke.” 

 

Caspar Schoevaars: “Waarom zijn de materiële activa niet met zijn allen bij elkaar gezet?” 

 

Janne Prinsen: “Ik vond het netjes om dit uit te splitsen.” 

 

Caspar Schoevaars: “Waarom staan de duko passen bij briefgeld en niet bij de rest van de 

materiële activa?” 

 

Janne Prinsen: “Ja, dit ga ik omdraaien is wel zo netjes.” 

 

Hanne Oberman: “ Ik zie een type fout. Het is mix it up en niet mixed it up.” 

 

Janne Prinsen: “Dit ga ik aanpassen.” 

 

Hanne Oberman: “Het is ook netter om hoofdletters en kleine letters meer consequent toe te 

passen, puur voor als de balans dadelijk de boeken in gaat en ook de V door het groene bij 

vooruitbetaalde kosten zou ik er uithalen.” 

 

Janne Prinsen: “Ja, netheid fouten waardeer ik en gaan we veranderen.”  

 

Lars Heuver: “De consistentie tussen de balans qua fondsen en afrekening moet ook hetzelfde 

zijn, kijk daar ook naar.”  

 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de balans van 2016. 

 

 

➔ Herziene begroting  

Janne Prinsen: Zijn er nog vragen of opmerkingen over de herziene begroting van 2017 en 

behoeft iemand hier nog uitleg bij, aangezien dit de vorige ALV nog niet aan bod is gekomen?  

 

Lars Heuver: “Er is een verandering in het bedrag voor functie cursussen en een 

boekhoudprogramma, vorig jaar was dit 300 euro en nu 200 euro.  Gezien de chaos omtrent de 



afrekening en het format, zou ik eerder denken dat daar meer geld naar toe zou gaan dan 

minder geld, ik zou graag meer informatie hierover willen.” 

 

Janne Prinsen: “Dat is inderdaad vreemd, de redenatie was dat bijvoorbeeld een teamtraining 

voor het bestuur makkelijk gratis te regelen is. Maar het is natuurlijk de vraag of we daar weer 

van uit kunnen gaan.” 

 

Lars Heuver: “Ik acht het ook nodig om te kijken naar een goed boekhoudprogramma dan wel 

een nieuwe format voor de afrekening of een penningmeester cursus voor de penningmeester 

of zo’n cursus voor baten en lasten en de vice penningmeester.” 

 

Janne Prinsen: “Ja, is ALV het hier mee-eens? Dat dit een goed idee is? En zo ja beter 150 euro 

voor het boekhoudingsprogramma en 300 euro naar functie cursussen?  Of 100 euro in 

boekhoudingsprogramma en nog meer naar functie cursussen?” 

 

Lars Heuver: ‘Ik heb niet een goed inzicht hoeveel geld er nog is in om daar in te stoppen. Wel is 

dit belangrijk voor het KB, dan wel een teamtraining of penningmeester cursus is nodig. Zeker 

met de structurele fouten omtrent de afrekening en boekhouding.” 

 

Iris Schröder: “Ik ben het hiermee eens, en zou dan 150 euro naar het 

boekhoudingsprogramma doen en 300 euro naar de functie cursussen. Maar ik ben het ook 

eens met Janne dat een teamtraining vaak gratis te regelen is.” 

 

Lars Heuver: “Maar met het oog op professionalisering heeft de penningmeester toch een goed 

boekhoudprogramma nodig en cursussen zijn duur, reken daar meer voor.” 

 

Janne Prinsen: “Ja, maar over het boekhoudprogramma: Gnu cash is gratis en werkt prima 

zodra je het goed onderhoudt en goed opslaat. Het is niet perse nodig.” 

 

Lars Heuver: “Ja snap ik, maar het is een voorbeeld. De basis van de boekhouding moet wel 

duidelijk zijn. Er moet iets zijn ter ondersteuning of dit nou een programma of een cursus is, 

maakt niet zoveel uit. Ik zou willen adviseren om het wel te doen.” 

 

Janne Prinsen: “We kunnen nu wel beslissen hoeveel, denken jullie dat 300 euro genoeg is voor 

teamtraining en functie cursussen?” 

 

Caspar Schoevaars: “Denk dat wat Iris net zei wel logisch was, dus 150 en 300.” 

 

Lars Heuver: “Ja en je hebt ook nog altijd het potje onvoorzien.” 



 

Janne Prinsen: “Ja stel dat een boekhoudprogramma meer kost, maar heel goed is, kan er altijd 

nog een wijziging worden doorgevoerd bij onvoorzien.” 

 

Lars Heuver: “Precies.” 

 

Janne Prinsen: “Ik ben het ermee eens dat dit verandert wordt. Bij deze wordt er voor het 

boekhoudprogramma 150 euro begroot en voor de functie cursussen 300.” 

 

Ruda van Ravensteijn: “Bij de afrekening van het jaar 2016 staat dat de commissie van de leden 

is uitgevallen op 4795 terwijl er 5950 was begroot. Dat is ongeveer 1200 euro minder dan 

begroot. Vervolgens is er in de begroting wel weer hetzelfde begroot, is dat niet een beetje te 

enthousiast?” 

 

Janne Prinsen: “Ja, maar we hebben cijfers gezien van meeloopdagen en matchingsdagen van 

de studie en die zijn heel hoog. We hopen door meer promo voor Atlas in de introperiode te 

doen, meer Atlasleden te verwerven. We denken wel dat dit kan, het is natuurlijk wel nog een 

schatting en het kan zelfs ook nog hoger uitvallen.” 

 

Ruda van Ravensteijn: “De schatting is wel veel hoger dan bijvoorbeeld die van de 

bestuursfunctie cursussen en ook omdat die vorig jaar ook al verkeerd is ingeschat.” 

 

Janne Prinsen: “We denken wel echt dat die groei nog doorzet. Daarom hebben we het nu wel 

zo opgezet, hebben anderen mensen hierover nog iets?” 

 

Lars Heuver: “Ja Ruda heeft wel een goed punt en ook als je naar dit jaar kijkt is er 500 euro 

misgelopen en omdat het vorig jaar ook al tegenviel, moet het voor een realistisch beeld 

omlaag.” 

 

Janne Prinsen:  “Dus op wat er vorig jaar is binnengekomen of toch iets hoger?” 

 

Lars Heuver: “Even rekenen.” 

 

Janne Prinsen: “Of op 5000 euro zetten dan is er wel een beetje groei, maar is het wel iets meer 

bescheiden begroot. Is dit een logisch bedrag?” 

 

Lars Heuver: “Ja, ik denk van wel.” 

 



Iris Schröder: “Het gaat om 15 extra leden voor wel dit getal, ik denk dat het juist wel een 

mooie stok achter de deur is voor het KB. Dat ze Atlas goed bij de matching gaan promoten en 

ook de korting op de boeken benadrukken, weet niet wat de rest van de ALV vind?” 

 

Yana Mechielsen: “De contributie is er ook al met twee boeken qua kortingen uit. Het KB kan 

dit makkelijk meer promoten.” 

 

Akke Zielinksi: “Dit gaat dan alleen over de contributie en niet de boekenverkoop?” 

 

Lisa Korteweg: “Ik zal zeggen laat het staan, het zijn maar 15 leden. Ruda heeft een goed punt, 

maar begrotingen zijn toch altijd schatten.” 

 

Janne Prinsen: “Ik nap heel goed wat jullie zeggen, maar het kan wel de negatieve kant op 

draaien.” 

 

Lisa Korteweg: “Maar er is toch altijd veel geld over op de afrekening en het is moeilijk om in te 

schatten, moeilijker dan een functie cursus.” 

 

Janne Prinsen: “Ik houd een stemming: Wie voor behouden van hetzelfde getal is, moet zijn 

hand opsteken.” 

 

De meerderheid van de ALV is voor hetzelfde getal. 

 

Janne Prinsen: :Dan laat ik het bedrag zo.” 

 

Iris Schröder: “KB doe je ding!” 

 

Janne Prinsen: “Zijn er verder nog opmerkingen of vragen over de herziene begroting?” 

 

Olga van den Berg: “Bij inkomsten van de boeken webshop staat dit ineens op 1500 euro, 

terwijl dit in 2016 maar 500 euro was. Waar komt dit verschil vandaan?” 

 

Caspar Schoevaars: “Omdat het al twee jaar achter elkaar veel hoger uitkomt dan 

oorspronkelijk gedacht. Vorig jaar was er ook veel te laag in begroot, 440 is niet heel realistisch. 

In ons bestuursjaar zaten we ook al boven de 1000 euro kan me niet voorstellen dat dit minder 

wordt. Je hebt ook nog kosten die binnenkomen van 2016.” 

 

Janne Prinsen: “Het valt altijd wel hoger uit, het is ook een stok achter de deur en met de groei 

is dit zeker wel realistisch.” 



 

Iris Schröder: “Als die 15 extra leden er komen, kopen ze allemaal wel The new humanities 

Reader of Repko en dan ben je er al bijna.” 

 

Ruda van Ravesteijn: “We hebben toch een vaste borrel locatie met vaste prijs? Het is nu 

begroot op 1000 euro, terwijl dit eerst 780 euro was.” 

 

Janne Prinsen: “We hebben een nieuwe borrel locatie gekregen met een ander sponsorbedrag, 

het geld van het Pothuys is ook al binnen.” 

 

Tim Overkempe: “Nog over de boeken webshop: Klopt het dat jullie in 2016 het begrote bedrag 

niet hebben gehaald? Dan vind ik 3 keer zo hoog wel een beetje teveel.” 

 

Caspar Schoevaars: “Als ik het goed heb begrepen is het niet drie keer zo hoog, maar komen er 

nog inkomsten van 2016 binnen over 2017, die het totaal flink zouden ophopen. Dit aangezien 

Studystore langzaam is met het overmaken van geld.” 

 

Janne Prinsen: “Ja en überhaupt langzaam met alles.” 

 

Tim Overkempe: “Oke, dus dat komt nog en dat is  geen 200 euro maar wel meer?” 

 

Janne Prinsen: “Nee, dat is wel meer.” 

 

Janne Prinsen: “Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? De begroting is nu ook aangepast op 

zes bestuursleden qua kleding en activiteiten vergoeding.” 

 

Ruda van Ravesteijn: “Bij de introcommissie was er dit jaar winst gemaakt, maar toch is bij de 

lasten weer het gelijke bedrag op de begroting. Wat is de reden hiervoor?” 

 

Janne Prinsen: “Ja klopt, de subsidie voor intro locatie van de universiteit, wordt onder hun 

budget gezet en dat hoort ook zo, ze horen al het geld daar aan uit te geven. Het was een 

eenmalig ding als het goed is, dat er zoveel winst is gemaakt.” 

 

Iris Schröder: “Ik heb twee mededelingen: De inschrijflink voor de rugby clinic is toch online 

gekomen, deze telt niet. Ik heb verteld dat dit niet mocht. Ten tweede heeft Doortje de 

inkomsten van de boeken webshop opgezocht.” 

 

Door: Blok 1 977,38 En blok 2 168,84. 

 



Iris: “We moeten dat nog binnen krijgen, dus dan zitten we al op het bedrag.” 

 

Tim Overkempe: “Ik bedacht me net dat het dan bij ons jaar ook zo lang kan duren voordat ze 

betalen, maar dan wordt dit op de ALV een terugkerend fenomeen.” 

 

Janne Prinsen: “Ja.” 

 

Lars Heuver: “Onder lasten staat nog KVK, terwijl het al twee jaar bekend is dat daar geen geld 

meer naar toegaat, kan dit niet eraf?” 

 

Janne Prinsen: “Ja dit kan eraf, geldt hetzelfde voor de aansprakelijkheidsverzekering?” 

 

Lars Heuver: “Op facultair niveau zijn ze nog steeds op zoek naar een 

aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen.” 

  

Janne Prinsen: “Oke, maar KVK mag eraf, is iedereen het hiermee eens?” 

 

Niemand van de ALV maakt bezwaar. 

 

Caspar Schoevaars: “Ik meen me te herinneren dat bestuur 11 geld had begroot voor een 

aansprakelijkheidsverzekering voor 2016 en ik zie dit niet terug in het format.” 

 

Janne Prinsen: “Ik ga even kijken.” 

 

Lisa Korteweg: “Nee, er was toen besloten voor een garantiefonds.” 

 

Janne Prinsen: “Ik heb het opgezocht en het was niet begroot.” 

 

Caspar Schoevaars: “Oke.” 

 

Janne Prinsen: “Dus de aansprakelijkheidsverzekering blijft staan voor de vorm, KVK gaat eraf.” 

 

Lars Heuver: “Bij voorlichting en dan breekdag waarom is er 150 euro minder begroot?” 

 

Janne Prinsen: “Dat is zo afgesproken met de opleiding, wij betalen alleen het eten. Dit stond 

ook in de verantwoording.” 

Caspar Schoevaars: “Wil je dit niet met iets anders opvullen?  Wil je geen andere soort activiteit 

neerzetten? Als je het ziet als een algemeen potje voorlichting.” 

 



Janne Prinsen: “Dus niet specifiek breekdag, maar een algemeen potje voor voorlichting.” 

 

Caspar Schoevaars: “Dan geef je jezelf meer ruimte.” 

 

Iris Schröder: “Maar opleiding bied vaak aan om dit te betalen, want het is een community 

potje, dus waarom zouden wij het zelf betalen als zij willen betalen.” 

 

Janne Prinsen: “Ik ben bovendien niet een voorstander van potjes samentrekken, dan is het 

onduidelijk waar het geld naar toe gaat. Nu is het metteen duidelijk waar het geld naar toe 

gaat.” 

 

Caspar Schoevaars:” Eenmalige activiteiten zoals sociallassen is nu omhoog. Ik vroeg me af of 

het kb hier ook meer van wil doen? Dit is een vraag voor het kb.” 

 

Akke Zielinski: “Hier kan ik niet echt een uitspraak over doen.” 

 

Tim Overkempe: “Qua prijs niet echt, financieel is er niet meer geld nodig hiervoor.” 

 

Janne Prinsen: “Meer hetzelfde voortzetten en niet dat het omlaag gaat.” 

 

Lisa Korteweg: “Hebben jullie het met het KB niet meer over de begroting gehad en overlegd 

waar het geld met hun beleid heen zou gaan?” 

 

Janne Prinsen: “Niet specifiek.” 

 

Lisa Korteweg: “Ook voor als je de kascommissie wil aankleden.” 

 

Janne Prinsen: “Eerlijk gezegd heb ik hier niet aan gedacht, normaal gesproken is er nog geen 

KB bekend wanneer dit wordt ingestemd. Maar opzich denk ik dat het wel redelijk in lijn ligt 

met hun plannen, we hebben wel al hun beleid gezien, zo niet dan kunnen we er nog terug op 

komen.” 

 

Akke Zielinski: “Ja, we kunnen hier nog op terugkomen.” 

 

Janne Prinsen: “Ja en het kan nog achteraf worden aangepast.” 

 

Marjolein Joosten: “Begroting moet ook niet worden gebaseerd op het beleid van het KB, maar 

op de ervaring van het bestuur.” 

 



Lisa Korteweg: “Daar ben ik het niet met je eens.” 

 

Janne Prinsen: “In zekere zin wel, zo werkt het bij atlas in ieder geval nu. Anders zou het 

boekjaar wel gelijk lopen met het bestuursjaar.” 

 

Lisa Korteweg: “Nog een algemene opmerking: je werkt nu met de notitie dat je de 

verantwoording van te voren verteld, maar dit haalt niet weg dat het inleidende stukje wel fijn 

is ook voor mensen in de ALV die er weinig van afweten. Voortaan zou ik weer de begroting 

inleiden en dan vragen voor vragen.” 

 

Janne Prinsen: “Oke, dit was ook een experiment.” 

 

Lisa Korteweg: “Voor de rest werkt dit wel goed.” 

 

Janne Prinsen: “Het is nu ook de eerste keer, ik denk dat een voorafgaand verstuurde 

verantwoording wel goed werkt met de veronderstelling dat leden dit lezen. Dan ga ik nu over 

naar Baten en Lasten.” 

 

Baten en Lasten hebben de afrekening en begroting gecontroleerd. Ruda van Ravenstijn van 

Baten en Lasten krijgt het woord van Janne Prinsen om een advies uit te delen aan de ALV. 

 

Beste Alv, 

Ik ben Ruda van Ravensteijn, namens Baten en Lasten, de kascommissie van USLAS Atlas zal ik 

het woord doen over de afrekenings-ALV. Afgelopen jaar bestond deze commissie uit drie 

leden. Zoals iedereen hier kan zien sta ik hier alleen, iets wat al genoeg kan zeggen over het 

functioneren van de commissie. 

Het idee van de kascommissie is dat zij regelmatig de penningmeester controleren of helpen 

daar waar nodig. Dit is dit jaar helaas nauwelijks gebeurt, de commissie kwam moeizaam op 

gang en er waren veel onduidelijkheden. Dit kwam natuurlijk van twee kanten, voor de 

commissie lag de druk niet hoog om onze taak uit te voeren. Aan de kant van Janne waren er 

vaak onduidelijkheden over wat er precies van ons werd verwacht, daarnaast haalde ze vaak 

haar (zelf gestelde) deadlines niet. Hierdoor stond het pitje onder deze commissie uit, het 

ineens moeten spreken voor de alv veroorzaakte dus ook voor paniek in de commissie. 

Toch heb ik nog de mogelijkheid gehad uitgebreid met Janne naar de afrekening te kijken. De 

meeste opmerkingen die wij hadden waren schoonheidsfoutjes ( ab recyclas van 0 euro terwijl 

er ook niets voor deze commissie begroot was, zelfde geldt voor lasten commissies waar 

lastrum opstaat ). Bepaalde gekke bedragen ( 1,6 merchandise bij baten, en 0,06 onvoorzien 

algemeen budget lasten. ) En bizar grote verschillen (magisch kasgeld of introweek) echter was 



Janne goed in staat alles nader toe te kunnen lichten en konden deze bedragen goed 

terugvinden waardoor het snel duidelijk werd. 

Verder waren alle opmerkingen voornamelijk beleidsmatig. De afrekening doet daar niets aan 

af. Doordat er nooit uitgebreid alle bonnetjes langsgelopen zijn kan ik geen uitspraken doen 

over de precieze getallen en waarheden. Ook dit is een beleidsmatig punt voor volgend 

bestuur. Taak van baten en lasten is een belangrijk taak en kan een stuk beter uitgevoerd 

worden.Wij raden aan een serieuzere commissie aan te stellen voor deze serieuze taak, 

daarnaast moet de commissie ook vanuit het bestuur meer aangespoord worden om hun taken 

uit te voeren. Een cursus of het inwerken zou hierbij kunnen helpen voor de commissie. 

Maar omdat dat niet is waar deze alv over gaat, zou ik graag afsluiten met dat wij deze 

afrekening correct en volledig vinden en dus verwachten dat deze wordt ingestemd. Wij vragen 

om de instemming af te laten hangen van de cijfers en niet van het dan wel niet eens zijn met 

een bepaalde beleidsvoering. 

 

 Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen aan baten en lasten.  

 

Ruda van Ravesteijn geeft het woord aan Iris Schröder. 

 

Iris Schröder gaat over op stemming over de afrekening van 2016. Er wordt over de afrekening 

gestemd op voorbehoud van nog enkele veranderingen: Bij baten gaat de Sponsoring van 

Wageningen naar website/fb onder het kopje sponsoring. Verder is er niks groots alleen nog 

schoonheidsfoutjes. 

 

Leden: 

29 voor 

0 tegen 

0 blanco 

1 onthouden 

 

Bestuur: 

5 voor 

0 tegen 

0 blanco 

0 onthouden 

Iris Schröder stelt vast dat de afrekening van 2016 is ingestemd. 

 

Iris Schröder gaat over op stemming over de afrekening van 2016. Bij de balans waren er ook 

vooral nog schoonmaak foutjes. De balans wordt ingestemd op voorbehoud van het verbeteren 

van deze fouten. 



 

Leden: 

29 voor 

0 tegen 

0 blanco 

1 onthouden 

 

Bestuur: 

5 voor 

0 tegen 

0 blanco 

0 onthouden 

 

Iris Schröder stelt vast dat de balans van 2016 is ingestemd. 

 

Lars Heuver: “Volgende keer moet je balans en afrekening in één keer instemmen.” 

 

Iris Schröder: “We onthouden het.”  

 

Iris Schröder gaat over op stemming over de herziene begroting voor 2017. De functie 

cursussen zullen hier nog de besproken andere bedragen krijgen en KVK zal van deze begroting 

geschapt worden.” 

 

Leden: 

30 voor 

0 tegen 

0 blanco 

0 onthouden 

 

Bestuur: 

5 voor 

0 tegen 

0 blanco 

0 onthouden 

 

Iris Schröder stelt vast dat de herziene begroting  voor 2017 is ingestemd. 

 

6. Taakverdeling binnen zeskoppig bestuur 



Er is met de nazending van de extra aanpassingen van het HR ook een uitleg van de 

taakverdeling binnen het zeskoppige bestuur meegezonden. Op de slide staat nu het schema 

van deze verdeling. Wel willen we hierbij zeggen dat dit de verdeling is die ons nu het beste 

lijkt. Er is uiteraard een kans dat het kandidaatsbestuur erachter komt dat dit niet de ideale 

verdeling is. Dan zal dit bij de eerstvolgende ALV weer worden benoemd. Is er nog behoefte 

aan uitleg uit de ALV over deze verdeling? 

Er is geen behoefte aan uitleg over de verdeling uit de ALV. 

Zijn hier nog op- of aanmerkingen over?  

 

Lars Heuver: “Onderwijscommissaris is één woord.” 

 

Lisa Korteweg: Dit moest ik nog doorgeven van Timothy Bland: Hij had zorgen over de externe 

mail dat, dat naar extern gaat. Gaat er dan niet teveel weg bij de secretaris en wordt het niet te 

ingewikkeld bij teveel beslissings lagen?” 

 

Iris Schröder: “Ik heb het hier nog over gehad met Yana, het is het handigste om dit bij de 

binnengekomen post te blijven bespreken en dat het dan daarna naar de extern kan worden 

doorgestuurd. Maar KB moet dit zelf uitzoeken, hoe dit het beste werkt.” 

 

Yana Mechielsen: “Secretaris blijft sowieso hoofdverantwoordelijk over de mail.” 

 

Janne Prinsen: “Waar de extern zelf contact mee heeft opgenomen met sponsoren zal dit via de 

mail van de extern zelf gaan.” 

 

Lisa Korteweg: “Jullie hebben nu erg veel bij de extern neergezet, je moet ook ruimte overlaten 

voor eigen invulling van de functie.” 

 

Iris Schröder: “Ja dat lijkt zo, maar bij de rest staan niet de kerntaken.” 

 

Lisa Korteweg: “Ja maar weet je hoe groot alumni is en sponsoring en dan nog debiteuren?” 

 

Iris Schröder: “Ja daar hebben we naar gekeken. We hebben gezien dat bij debiteuren iemand 

nodig is die bij alumni past en sponsoring past daar ook goed bij, het werkt allemaal goed 

samen. Per jaar kan de extern kijken waar zijn zwaartepunt ligt. Er moet nog worden gebleken 

of het te vol is, het is nog uitzoeken.” 

 

Akke Zielinski: “Het wordt dit jaar nog uitzoeken. Het is een mooi streven, maar of dit 

daadwerkelijk haalbaar is, kunnen we nu nog weinig over zeggen.” 

 



Iris Schröder: “Er is wel een overdrachtsdocument van 35 paginas gemaakt met tips en Olga kan 

dit zelf nog invullen.” 

 

Marjolein Joosten: “Voornaamste taak van olga is nu om deze functie goed in te vullen.” 

 

Lars Heuver: “Waarom is ledenadmin naar voorzitter en secretaris gegaan en niet bij de 

vicevoorzitter of nu de commissaris intern gebleven?” 

 

Iris Schröder: “De ledenadmin is een grote taak, helemaal met de groei. We hebben veel met 

andere verenigingen gepraat en hun intern is duidelijk een intern, die ook commissies 

coördineert etcetera. We dachten dat het anders een te grote taak zou worden met de 

commissie agenda. Daarnaast ligt er bij bijna elke andere vereniging de ledenadmin bij 

voorzitter of secretaris. Ook in de kick off week heeft de commissaris intern al een grote kluif 

aan de commissies en dan ook nog ledenadmin, we dachten dat dit een logische stap was. Als 

dit dramatisch blijkt te zijn, kan het weer anders.”  

 

Hanne Oberman: “Naast mijn verdriet voor het einde van de lijn vicevoorzitters is de intern 

door de verandering in naam niet meer de logische vervanging voor voorzitter. Heeft het KB 

hier al over nagedacht?” 

 

Akke Zielinkski: “Ja er is hier over nagedacht, maar we hebben nog niet echt een beslissing 

gemaakt. Het is nog even kijken of we weer vast één iemand willen of dit meer flexibel laten. 

Hier moeten we het nog over hebben, volgende week wordt dit duidelijk.” 

 

Hanne Oberman: “Ik ben benieuwd.” 

 

Akke Zielinski: “Ik ook.” 

 

Lisa Korteweg: “Ik raad wel aan om nu al iemand aan te wijzen, vicevoorzitter is vaak nodig in 

crisis want de voorzitter valt soms plotseling uit. Als je dan nog moet bepalen wie er gaat 

vervangen, is dat niet fijn.” 

 

Daan van den Berg: “Ik was al in de veronderstelling dat de secretaris de voorzitter vervangt.” 

Iris Schröder: “Dit verschilt misschien wel per bestuur, het is aan het KB wie het wordt en aan 

de besturen daarna. Het is misschien juist wel mooi dat het niet een bepaald persoon is.” 

 

Lisa Korteweg: “Over het plaatsen van de ledenadmin bij voorzitter en secretaris: ledenadmin is 

vooral aan het begin van het jaar en op deze functies berusten al veel taken in de intro. Het is 

de vraag of ze dan wel bezig moeten zijn met administratie.” 



 

Iris Schröder: “Ja elk bestuurslid heeft het dan druk en het handig om namen te leren voor met 

name de voorzitter.” 

 

Marjolein Joosten: “Namen leren is handig, met name ook de achternamen.” 

 

Lisa Korteweg: “Ja als voorzitter ben je ook eindverantwoordelijk, dus je moet wel het overzicht 

behouden en als je dan volledig in de ledenadministratie zit.” 

 

Akke Zielinkski: “Het ligt nu wel bij beiden, dus het kan onder die twee gedelegeert worden. Als 

er eentje echt geen tijd heeft kan de ander eraan. Het wordt kijken hoe wij het willen en hoe 

het gaat verlopen.” 

 

Janne Prinsen: “Bij secretaris komt ook vrij dat die dan niet meer over de commissie agenda en 

die coördinatie gaat en iedereen heeft het druk.” 

 

Lisa Korteweg: “Ja iedereen heeft het druk,  maar je moet wel een goed persoon met overzicht 

hebben en de secretaris krijgt genoeg mails van eerstejaar. Maar goed het is een 

waarschuwing.”  

 

Iris Schröder: “Goed, ja we gaan het zien volgend jaar, we denken nu dat dit het beste is.” 

 

Janne Prinsen: “Ik bedenk me net dat we dan ook de mail van de vicevoorzitter moeten 

veranderen.” 

 

Marjolein Joosten: “Ik heb het hier vanochtend met Perry over gehad, dit komt goed.” 

 

Akke Zielinski: “Waarom staan er bij onderwijscommissaris geen punten, verandert daar niks?” 

 

Iris Schröder: “Ja verandert niks, blijft op zijn eigen onderwijs rots.” 

 

Er zijn geen verder vragen of opmerkingen. Iris Schröder vraagt of er door de ALV nog behoefte 

tot stemming over de nieuwe verdeling is. Er is geen behoefte tot stemming.  

 

Iris Schröder pauzeert de vergadering om 20:46. 

Iris Schröder hervat de vergadering om 20:57. 

 

7. Aanpassingen HR 



Er zijn eerst een aantal algemene mededelingen. Bij elk artikel wordt aangeven wat er 

veranderd is. Daarna zal er per artikel of per cluster artikelen, als het dezelfde aanpassingen 

zijn, vragen of er stemming is gewenst. Als er stemming gewenst is zijn er vier mogelijkheden 

om te stemmen: voor, tegen, blanco of onthouding van stemmen.  Daarnaast is het misschien 

een beetje verwarrend, maar er zijn een aantal artikelen gesorteerd per verandering.  

Zijn er vragen of opmerkingen over de procedure?  

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de procedure vanuit de ALV. 

 

(oud) Artikel 1 

Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige 

aangelegenheden van de vereniging geregeld door dit huishoudelijk reglement, door verdere 

ondersteunende reglementen , en door de besluiten van de algemene ledenvergadering. 

Artikel 1 

Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige 

aangelegenheden van de vereniging geregeld door dit huishoudelijk reglement, door verdere 

ondersteunende reglementen en door de besluiten van de algemene ledenvergadering. 

 

Verandering: Hier hebben we een komma weggehaald. Zijn er vragen of opmerkingen over 

deze verandering? 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

Is er behoefte aan stemming over artikel 1? 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 1 is ingestemd. 

 

(oud) Artikel 4 

Personen die lid willen worden van de vereniging dienen een schriftelijk of digitaal verzoek 

daartoe in bij het bestuur. 

Artikel 4 

Personen die lid willen worden van de vereniging dienen een schriftelijk of digitaal verzoek 

daartoe in bij het bestuur. Dit verzoek kan alleen worden goedgekeurd mits de persoon 

voldoet aan de statuten in art. 6.1. 

 

Verandering: Hier hebben we een verwijzing naar de statuten toegevoegd, voor verduidelijking.  

 

Caspar Schoevaars: “Ik denk dat dit een onnodige toevoeging is, aangezien dit al statutair 

vastgelegd is en omdat de statuten boven het HR staan.” 

 

Hanne Oberman: “Het is een loze toevoeging.” 

 



Iris Schröder: “Wij vonden het een verduidelijking, aangezien leden eerder het HR doorlezen 

dan de statuten.” 

 

Caspar Schoevaars: “Is toch aan het bestuur om dit te doen?” 

Iris Schröder: “Aan het bestuur wel, maar anderen.” 

 

Janne Prinsen: “Niet echt een inhoudelijke verandering eerder een verwijzing.” 

 

Hanne Oberman: “Dan klopt de formulering niet, zou aan en in omdraaien.” 

 

Lars Heuver: “Nu lijkt het of het in het artikel 6.1 is.” 

 

Iris Schröder: “Dus wel de toevoeging en aan en in veranderen.” 

 

Lisa Korteweg: “Wat is nu precies de reden om het HR te veranderen? Omdat de statuten zijn 

veranderd daarom HR ook aanpassen?” 

 

Iris Schröder: “Taalgebruik is verouderd, statuten zijn aangepast en daarop moet het HR ook 

worden aangepast, nummering klopte niet, er waren wat aanpassingen voor het HR naar voren 

gekomen bij de statuten ALV, we wilden alles genderneutraal maken en dat het duidelijker 

wordt voor mensen buiten de bestuurs wereld.” 

 

Lisa Korteweg: “Elk bestuur kijkt naar het HR en gaat elk klein dingetje veranderen, doe dit niet 

tenzij je echt ergens pragmatisch tegen iets aanloopt, anders is de hele ALV voor niks. Ik snap 

het nu wel en zitten ook wel paar goede dingen tussen.” 

 

Marjolein Joosten: “We zijn nu ook daadwerkelijk tegen een paar dingen aangelopen en vanuit 

daaruit wilde we het verder opschonen, als we toch al wat dingen moeten aanpassen.” 

 

Daan van den Berg: “Pro-actief HR veranderen is wel goed, als je het pas gaat veranderen 

wanneer je er tegenaan loopt is het te laat.” 

 

Lisa Korteweg: “Denk dat je, je tijd beter kunt verdelen, dan alle komma's etcetera goed zetten 

ook aangezien elk bestuur dit doet.” 

 

Iris Schröder: “Eens maar aangezien we toch op een paar dingen kwamen die we moeten 

veranderen, dachten we waarom ook niet het taalgebruik perfectioneren.” 

 



Lars Heuver: “Er wordt een artikel besproken over de stemprocedure , ik zou voorstellen deze 

eerst te veranderen, zodat daarna op die manier de rest van de HR artikelen kunnen worden 

ingestemd.” 

 

Iris Schröder: “Dan gaan we die nu veranderen, iedereen eens? Dan  gaan we nu naar artikel 87. 

Nog een opmerking tussendoor, de nummers die je hier ziet zijn van het oude HR. In het 

nieuwe HR klopt de nummering wel. 

 

Artikel 87 

Tijdens de Statuten-ALV van vorig jaar is er een discussie ontstaan over artikel 87 over het 

stemmen tijdens de ALV. Deze is toen verwijderd met het zicht op een nieuw artikel bij een 

volgende ALV. Dit is ons voorstel wat vervolgens weer artikel 87 zal worden : 

 

‘Ieder aanwezig en stemgerechtigd lid brengt zijn stem uit met ‘voor’, ‘tegen’, ‘blanco’ of kan 

zich ‘onthouden’ van stemming. Mocht een lid onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, maar wel 

een stem uit willen brengen, dan is het mogelijk om iemand anders hiervoor te machtigen. Dit 

dient voor aanvang van de algemene ledenvergadering per mail met het bestuur 

gecommuniceerd te worden en te worden genoemd in de mededelingen vanuit het bestuur. 

Daarnaast stemt het bestuur altijd als laatste.’ 

 

Marjolein Joosten: “In ons voorstel staat vergadering, maar er staat een fout op de powerpoint 

daar staat vergedering.” 

 

Hanne Oberman: “Misschien nog bij ieder aanwezig ALV erbij invoegen, weten dat het nu alv is, 

maar niet iedereen weet dat.” 

 

Iris Schröder: “Het valt wel onder het kopje ALV.” 

 

Hanne Oberman: “Dat begrijp ik, maar het is het overwegen waard.” 

 

Caspar Schoevaars: “Als we toch zinnen gaan toevoegen voor verduidelijking, mag dit bij deze 

ook wel worden ingevoegd.” 

 

Iris Schröder: “Iemand anders nog iets? Na ieder aanwezig komt dan bij een algemene 

ledenvergadering te staan.”  

 

Iris Schröder: “Het is niet genderneutraal.” 

 

Iris Schröder: “Zijn of haar moet sowieso anders dus dat veranderen we sowieso.” 



 

Lars Heuver: “Hoe wordt de eerste zin nu?” 

 

Iris Schröder eest de eerste zin voor.  

 

Lars Heuver: “Dan zal ik ervan maken op de ALV maakt ieder aanwezig lid zijn stem...voor 

leesbaarheid.” 

 

Lisa Korteweg: “Maar je stemt toch alleen op de AlV en het kopje is ALV?” 

 

Iris Schröder: “Hanne ben je het daar mee eens?” 

 

Hanne Oberman: “Ja.” 

 

Iris Schröder: “Dan houden we het gewoon zo en passen we wel nog zijn of haar aan.”  

 

Lars Heuver: “In de notulen van de statuten alv heb ik gelezen dat er een discussie was dat het 

onnodig was dat het bestuur als laatste stemt. Hebben jullie hier naar gekeken en waarom toch 

wel?” 

 

Marjolein Joosten: “Nu is in de statuten niet duidelijk dat het bestuur als laatste stemt en het 

wordt ook niet duidelijk gemaakt hoe machtiging van stemming werkt.” 

 

Lars Heuver: “Het is vastgelegd ging over machtiging.” 

 

Iris Schröder: “Laatste stem beïnvloed de ALV dan niet, het is niet super nuttig maar niet erg om 

het erin te hebben.” 

 

Iris Schröder: “Is er nog behoefte tot stemming over artikel 87 met verandering vergadering 

inplaats van vergedereing en zijn/haar?” 

 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 87 is ingestemd. De stemmingsprocedure zal nu 

verder volgens dit artikel verlopen.  

 

Is er nog behoefte aan stemming over artikel 4? Die voor artikel 87 besproken is. 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 4 is ingestemd. 

 

(oud) Artikel 6 

Het staat de vereniging vrij van de leden een bijdrage te verlangen voor deelname aan een 



activiteit die de vereniging ontplooit. Het totaal van de bijdrage mag de werkelijk gemaakte 

kosten overschrijden. 

Artikel 6 

a. Het staat de vereniging vrij van de leden een financiële bijdrage te verlangen voor 

deelname aan een activiteit die de vereniging realiseert. Het totaal van de financiële 

bijdrage mag de werkelijk gemaakte kosten overschrijden. 

b. Als de winst bij een activiteit meer bedraagt dan tien euro per persoon wordt deze 

aan de participerende leden uitgekeerd. Als het een bedrag betreft dat lager is dan 

tien euro, mag het bestuur anders beslissen. 

 

 

(oud) Artikel 10 

Als de winst bij een activiteit meer bedraagt dan tien euro per persoon wordt deze aan de 

participerende leden uitgekeerd. Als het een bedrag betreft dat lager is dan tien euro, kan 

het bestuur anders beslissen. 

Artikel 10 

*gevoegd bij artikel 6* 

 

Verandering: Artikel 10 is samengevoegd met artikel 6, omdat we het idee hadden dat dit 

overzichtelijker is. Wij denken dat het bij elkaar hoort en vonden dit logisch. 

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

Is er behoefte aan stemming over artikel 6 met samenvoeging van artikel 10? 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 6 ,met samenvoeging van artikel 10, is ingestemd. 

 

(oud) Artikel 7 

Indien een lid op de deelnemerslijst voor een activiteit staat en/of heeft deelgenomen aan 

een activiteit, zoals bepaald in art. 8, dient het betreffende lid ook de financiële bijdrage te 

voldoen. 

Artikel 7 

Indien een lid op de deelnemerslijst voor een activiteit staat en/of heeft deelgenomen aan 

een activiteit, dient het betreffende lid aan de financiële bijdrage te voldoen. 

 

Verandering: Zoals bepaald in artikel 7 hebben we verwijderd, omdat we dit geen nuttige 

toevoeging vonden.  

 

Caspar Schoevaars: “Moet dit niet artikel 8 van de statuten zijn?” 

 

Janne Prinsen: “Nee dat gaat over als iemand doodgaat.” 

 



Lars Heuver: “Is het niet artikel 6? Over de financiële bijdrage?” 

 

Janne Prinsen: “Moet wel een verwijzing in, maar artikel 8 is het niet.” 

 

Iris Schröder: “Artikel 7 gaat over dat je moet betalen.” 

 

Marjolein Joosten: “Dan zou achter artikel 8 een zin moeten te komen staan dat het gaat over 

een activiteit.” 

 

Iris Schröder: “Zoals bepaald in art.8 daar moet achteraan dan de zin komen te staan.” 

 

Nieuw voorstel art 7: Indien een lid op de deelnemerslijst voor een activiteit staat en/of heeft 

deelgenomen aan een activiteit, dient het betreffende lid aan de financiële bijdrage te voldoen, 

zoals bepaald in artikel 8. 

 

Daan van den Berg: “Het is niet voldoen aan, die betekenis is zonder aan. Dat stond in de 

originele ook niet, maar dat hebben jullie toegevoegd.” 

 

Iris Schröder: “Oke, dan wordt die er uitgehaald en dan art 8 aan einde zin.” 

 

Zijn er nog vragen of opmerkingen voor artikel 7? Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

Is er behoefte aan stemming over artikel 7? 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 7 is ingestemd. 

 

(oud) Artikel 8 

Als de bijdrage, zoals bepaald in art. 8, niet binnen een maand na het verzenden van de 

automatische incasso of het aangaan van de betalingsverplichting voldaan is, kan het lid 

ontzet worden zoals bepaald in art. 8 van de statuten. 

Artikel 8 

Als de financiële bijdrage, zoals genoemd in art. 6 , niet binnen een maand na het 

verzenden van de automatische incasso of het aangaan van de betalingsverplichting 

voldaan is, kan het lid ontzet worden zoals bepaald in art. 8 van de statuten. 

 

Verandering: We hebben bij bijdrage ‘financiële’ toegevoegd ter verduidelijking. Daarnaast 

hebben we bepaald veranderd in genoemd en is artikel 8 ondertussen artikel 6.  

 

Marjolein Joosten: “In de statuten is art. 8 over lidmaatschap.” 

 

Zijn er nog vragen of opmerkingen over artikel 8? Er zijn geen vragen of opmerkingen. 



 

Is er behoefte aan stemming over artikel 8? 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 8 is ingestemd. 

 

(oud) Artikel 11 

Alleen correct ingevulde declaraties die zijn voorzien van bijbehorende bon worden 

gehonoreerd. ‘Correct’ wil zeggen dat naam, commissie, datum en uitgave vermeld zijn. Ook 

het IBAN dient vermeld te worden. 

Artikel 11 

Alleen correct ingevulde declaraties die zijn voorzien van bijbehorende aankoopbewijs na 

een activiteit worden gehonoreerd. ‘Correct’ wil zeggen dat naam, commissie, datum, 

uitgave en relevantie vermeld zijn. Het IBAN dient vermeld te worden. 

 

Verandering: Wij vonden ‘bijbehorende bon’ te vaag. Daarom hebben we er ‘aankoopbewijs na 

een activiteit’ bij gezet.  

 

Caspar Schoevaars: “Bijbehorende aankoopbewijs is een goede verandering, maar na activiteit 

niet perse, kan prima voor activiteit al iets betaald hebben en ervoor de declaratie doen,  erna 

is overbodig.” 

 

Iris bouwhuis: “Daar sluit ik me bij aan, ook niet alles wat voor atlas wordt gekocht is voor een 

activiteit het kan ook voor iets anders zijn.” 

 

Iris Schröder: “Eens, dit gaan we veranderen, daarnaast is het woord ‘ook’  verwijderd.” 

 

Daan van den Berg: “Is het niet bijbehorend aankoopbewijs?” 

 

Iris Schröder: “We maken er het bijbehorende aankoopbewijs van.” 

 

 

(oud) Artikel 16 

Het bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht. De bestuursvergadering is openbaar tenzij 

het bestuur geheimhouding nodig acht. Het bestuur is verplicht tot geheimhouding van het 

tijdens de bestuursvergadering besprokene wanneer de meerderheid van het bestuur 

daartoe besluit. 

Artikel 16 

Het bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht. De bestuursvergadering is openbaar tenzij 

het bestuur beslotenheid nodig acht. Het bestuur is verplicht tot geheimhouding van het 

tijdens de bestuursvergadering besprokene wanneer de meerderheid van het bestuur 



daartoe besluit. 

 

Verandering: We hebben ‘geheimhouding’ veranderd in ‘beslotenheid’, omdat bij 

geheimhouding zouden we niks mogen vertellen. Geheimhouding is negatief en een niet 

transparante nasmaak. Beslotenheid vonden we netter staan. 

 

Caspar Schoevaars: “Ik vind beslotenheid juist een slechte verandering. Geheimhouding geeft 

aan dat er geheimhouding nodig is, beslotenheid is veel meer een gevoelsmatige kwestie. 

Geheimhouding is veel meer dat een lid bijvoorbeeld niet bij de bv kan zitten als de grote reis 

nog niet bekend is. Beslotenheid is meer van we hebben geen zin, dus geen leden” 

 

Lisa Korteweg: “Waarom niet vertrouwelijkheid? Dat bijna altijd bij dit onderwerp wordt 

gebruikt?” 

 

Janne Prinsen: “Met geheimhouding lijkt het of je heel stiekem iets gaat veranderen, 

beslotenheid dan beter, maar vertrouwelijkheid is nog beter.” 

 

Myrthe Dijkstra: “De tweede geheimhouding moet je dan ook veranderen.” 

 

Janne Prinsen: “BV wordt niet perse geheim gehouden, maar besloten. Je houdt het besloten 

en niet geheim, dit is wel anders.” 

 

Marjolein Joosten: “BV is niet geheim, maar openbaar. Over de tweede geheimhouding ben ik 

nog niet overuit.”  

 

Caspar Schoevaars: “Besprokene wat je al zegt staat al in de tweede zin en hoeft niet in de 

eerste zin terug te komen. Daarnaast staat al  dat de BV openbaar is, daardoor hoeft dit niet 

nog een keer benadrukt, dekt precies dezelfde lading.” 

 

Daan van den Berg: “Ik zou adviseren een stemming te houden over dit artikel in deze vorm. Ik 

vind beslotenheid persoonlijk een logischer tegenstelling van openbaar.”  

 

Iris Schröder: “Ja, eens. Dan begin ik met de stemming over artikel 11. Is er behoefte aan 

stemming voor art 11? Er is geen behoefte aan stemming en artikel 11 is ingestemd. 

 

Lisa Korteweg: “Je kunt toch ook zeggen dat als er vertrouwelijke stukken zijn mensen even de 

kamer uit moeten, maar niet de hele vergadering er niet bij kunnen zijn.” 

 

Janne Prinsen: “Staat niet hele vergadering in.” 



 

Hanne Oberman: “Zo staat het er wel.” 

 

Iris Schröder: “En met haakjes?” 

 

Janne Prinsen: “Nee, dat is niet netjes.” 

 

Iris Schröder: Is er behoefte aan stemming voor art 16? Er is behoefte aan stemming. Over 

artikel 16 wordt er een stemming gehouden.  

 

Leden:  

Voor: 9 

Tegen:4 

Blanco:15 

Onthouden: 2 

 

Bestuur:  

Voor: 1 

Tegen: 

Blanco: 4 

Onthouden:  

 

Artikel 16 wordt hierbij niet ingestemd, wellicht gaan we hier de volgende ALV naar kijken of 

gaat het KB hiernaar kijken.  

 

(oud) Artikel 20 

Een bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de interne 

taakverdeling aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. 

(nieuw) Artikel 19 

Een bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de vastgelegde interne 

taakverdeling aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. 

 

Verandering: We hebben hier het woord ‘vastgelegde’ toegevoegd, aangezien de interne 

taakverdeling verder niet echt ergens vastligt.  

Marjolein: “In de statuten 11.8 staat dat in het HR de drie functies voorzitter, secretaris en 

penningmeester zijn vastgelegd. Het staat vast tot op zekere hoogte in het HR. In de statuten 

staat dat je functies kan vastleggen.” 

 



Zijn er nog vragen of opmerkingen over artikel 19. Er zijn geen vragen of opmerkingen over 

artikel 19.  

 

(oud) Artikel 22 

Het bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de huishoudelijke 

reglementen te doen. 

Artikel 22 

Het bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de huishoudelijke 

reglementen te doen zoals bepaald in art. 21 van de statuten. 

 

Verandering: We hebben ‘zoals bepaald in art. 21 van de statuten’ toegevoegd.  

 

Zijn er nog vragen of opmerkingen over artikel 22. Er zijn geen vragen of opmerkingen over 

artikel 22.  

 

(oud) Artikel 23 

Het bestuur stelt een jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar en een begroting voor het 

komende kalenderjaar op. 

Artikel 23 

Het bestuur stelt een financieel jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar en een 

begroting voor het komende kalenderjaar op. 

 

Verandering: ‘Financieel’ is toegevoegd, omdat het over de jaarlijkse afrekening gaat, dat was 

voor ons idee eerst niet duidelijk.  

 

Lisa Korteweg: “Je kunt het voor de duidelijkheid opnemen, maar het is niet nodig. In de 

statuten staat dat jaarverslag gaat om het financiële jaarverslag.  Het is alleen omdat het 

bestuur twee jaarverslagen heeft.” 

 

Iris Schröder: “We vonden het zo duidelijker welk jaarverslag het is voor mensen die niet 

constant hiermee en de statuten bezig zijn.” 

 

Is er behoefte aan stemming over artikel 21,22 of 23? Er is geen behoefte aan stemming en de 

artikelen 21,22 en 23 zijn ingestemd. 

 

(oud) Artikel 41 

Na verkiezing van een bestuur maakt dit nieuwe bestuur direct bekend welke 

bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor de zelfstandige commissies dragen. 

Artikel 41 



Na verkiezing van een bestuur maakt dit nieuwe bestuur direct bekend welke 

bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor welke zelfstandige commissies dragen. 

 

Verandering: ‘Welke toegevoegd’ omdat we het onduidelijk vonden.  

 

Lisa Korteweg: “Timothy Bland vond het raar dat van eindverantwoordelijkheid met de 

bestuursverantwoordelijke?” 

 

Marjolein Joosten: “In principe is het bestuur altijd eindverantwoordelijk, commissies zijn niet 

verantwoordelijk.” 

 

Lisa Korteweg: “Ja, hij vond contradictie niet mooi in de zin.” 

 

Iris Schröder: “Snap het punt, hebben meer mensen dit? 

 

Er is komt geen geluid vanuit de ALV. 

 

(oud) Artikel 50 

Een commissievoorzitter wordt door het bestuur benoemd, geïnstalleerd en gedechargeerd. 

De leden van de commissie worden door de commissievoorzitter in overleg met het bestuur 

benoemd. 

Artikel 50 

Een commissievoorzitter wordt door de commissieleden benoemd. Deze wordt door de 

ALV geïnstalleerd en gedechargeerd. De leden van de commissie worden door het 

bestuur na overleg met de oude commissieleden benoemd. 

 

Verandering: Dit was de oude gang van zaken. Tegenwoordig is het zo dat de commissie zelf 

kiest wie de voorzitter wordt. Daarom moest dit veranderd worden.  

 

Janne Prinsen: “Is het duidelijk voor iedereen dat de commissievoorzitter in de eerste zin 

voorzitter van de commissieleden is?”  

 

Tim Overkempe: “Misschien leden van de desbetreffende commissie van maken?” 

 

Marjolein Joosten: “Klopt niet zijn dan nog geen commissie leden.” 

 

Olga van den Berg: “Wat als er een hele incapable voorzitter genoemd wordt door de 

commissieleden, kan het bestuur dan hier nog wat aan doen?” 

 



Iris Schröder: “Niet perse, maar kunnen wel sterk aanraden om een andere te kiezen.” 

 

Iris Schröder: “Dus we maken ervan: Een commissievoorzitter wordt door de leden van de 

desbetreffende toekomstige commissieleden benoemd.” 

 

Lars Heuver: “Ik heb dit voorstel al eerder gedaan, ik zou de zin opsplitsen en eerst een artitkel 

over hoe de commissie wordt gevormd en daarna voorzitter voor verduidelijking.” 

 

Iris Schröder: “Het is goed om deze nog een keer goed te bekijken en dan komen we hier later 

nog op terug of het kb.” 

 

(oud) Artikel 53 

Het bestuur kan zich via de commissievoorzitter te allen tijde op de hoogte stellen van de 

gang van zaken binnen een commissie. 

Artikel 53 

Het bestuur kan zich via de commissievoorzitter te allen tijde op de hoogte laten stellen van 

de gang van zaken binnen een commissie. 

 

Verandering: ‘Laten’ toegevoegd, omdat dat mooier nederlands is.  

Zijn er nog vragen of opmerkingen over artikel 53. Er zijn geen vragen of opmerkingen over 

artikel 53.  

Is er behoefte aan stemming over artikel 53? 

Er is geen behoefte aan stemming en artikel 53 is ingestemd. 

 

(oud) Artikel 54 

Van de commissievergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden gedeeld met de 

eindverantwoordelijke binnen het bestuur, zijn openbaar en kunnen vrijelijk door elk lid 

opgevraagd worden bij de secretaris van het bestuur. 

Artikel 54 

Van de commissievergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden gedeeld met de 

eindverantwoordelijke binnen het bestuur, zijn openbaar en kunnen vrijelijk door elk lid 

opgevraagd worden bij het bestuur. 

 

Verandering: Wij vonden het niet nuttig dat het bij de secretaris kon worden opgevraagd, 

omdat deze dan alle notulen binnen zou moeten krijgen. De bestuursverantwoordelijke heeft 

als het goed is de notulen, dus elk bestuurslid kan aan deze persoon vragen of de notulen met 

de desbetreffende persoon kunnen worden gedeeld.  

 



Lars Heuver: “Geloof ik is de reden dat hier staat bij de secretaris van het bestuur, omdat die 

over communicatie gaat van het bestuur en naar leden. Als je bestuur in zijn algemeen doet ga 

je weer buiten het kanaal van communicatie, ik zou het zo laten.” 

 

Marjolein Joosten: “Met een zesde bestuurslid krijgen we nu ook een commissaris intern en die 

gaat over commissies.” 

 

Lars Heuver: “Dan zet je er intern neer, maar die moet nog worden ingestemd, dus zou het dan 

zo laten.” 

 

Iris Schröder: “Zijn mensen hier tegen? Dat we het dan niet veranderen en dan kan het kb 

kijken of ze er dan intern van maken.” 

 

Iris Bouwhuis: “Het is juist super praktisch, met wel de verandering, de 

bestuursverantwoordelijke heeft juist meteen toegang tot de drive van de commissie en kan de 

opgevraagde notulen meteen laten zien.” 

 

Iris Schröder: “Is het idee van Lars, dat je ze dan aan kunt vragen bij de secretaris en dat deze 

het dan aan de bestuursverantwoordelijke van die commissie vraagt. Dat het makkelijker is als 

het via een kanaal gaat. ” 

 

Marjolein Joosten: “Elk bestuurslid kan bij de drive van elke commissie.” 

 

Iris Schröder: “Dan gaan we over op stemming.” 

 

Lars Heuver: “Er hoeft van mij niet gestemd te worden, ik wilde het alleen even zeggen.” 

 

Is er behoefte aan stemming over artikel 54? Er is geen behoefte aan stemming en artikel 54 is 

ingestemd. 

 

(oud) Artikel 58 

Commissies dienen een deelnemerslijst een gepaste tijd voorafgaand aan de activiteit 

bekend te maken aan de deelnemers, wanneer dit gaat om een activiteit met een beperkt 

aantal inschrijf plaatsen. 

Artikel 58 

Commissies dienen een deelnemerslijst een gepaste tijd voorafgaand aan de activiteit 

bekend te maken via de mail aan de deelnemers, wanneer dit gaat om een activiteit met 

een beperkt aantal inschrijf plaatsen. 

 



Verandering: ‘Via de mail’ toegevoegd, dit vonden we logisch. Daarnaast is via de mail 

bijgevoegd, omdat we niet wilde dat ze meteen openbaar worden gemaakt op facebook. Dit is 

chaotisch, omdat het op facebook vaak te hectisch is. 

 

Hanne Oberman: “Waarom niet e-mail?” 

 

Marjolein Joosten: “Hier hebben we over nagedacht , maar we vonden de mail toch mooier 

rollen.” 

 

Lars Heuver: “Als je alles toch tekstueel gaat verbeteren dan kun je beter ‘via e-mail’ schrijven.” 

 

Hanne Oberman: “Het gaat om het woord de.” 

 

Iris Schröder: “We maken ervan: bekend te maken via e-mail aan de deelnemers.” 

 

Aisha Roffel: “Per email klinkt beter, via is raar.” 

 

Iris Schröder: “we maken er van bekend te maken per email aan de deelnemers.” 

 

Is er behoefte aan stemming over artikel 58? Er is geen behoefte aan stemming en artikel 58 is 

ingestemd. 

 

(oud) Artikel 61 

Een commissievoorzitter is verplicht algemene gegevens, zoals data, aard van activiteit en 

aantal deelnemers van haar activiteiten bij te houden. Aan het einde van het commissiejaar 

brengt hij/zij dit verslag uit aan het bestuur. 

Artikel 61 

Een commissievoorzitter is verplicht algemene gegevens, zoals data, aard van activiteit en 

aantal deelnemers van haar activiteiten, bij te houden. Aan het einde van het commissiejaar 

brengt hij/zij dit verslag uit aan het bestuur. 

 

Verandering: Er is een komma toegevoegd, omdat dit beter nederlands is.  

 

 

Artikel 62: In dit artikel staat de verwijzing verkeerd. Door een nieuwe nummering wordt art. 

50 

art. 49 

 

(oud) Artikel 63 



Een commissie kan haar taken laten uitvoeren door subcommissies. Het aanstellen van de 

voorzitter van een subcommissie verloopt volgens art. 44. 

Artikel 63 

Een commissie kan haar taken laten uitvoeren door subcommissies. Het aanstellen van de 

voorzitter van een subcommissie verloopt volgens art. 50 . 

 

Verandering: Veranderde nummering.  

 

Zijn er vragen of opmerkingen over artikel 61, 62 en 63 en is er behoefte aan stemming? Er zijn 

geen vragen of opmerkingen en er is geen behoefte aan aan stemming, Hierbij zijn artikel 61, 

62 en 63 ingestemd.  

 

(oud) Artikel 27 

De voorzitter roept de bestuursvergadering bijeen. 

Artikel 27 

De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger roept de bestuursvergadering bijeen. 

 

Verandering: Of zijn/haar plaatsvervanger toegevoegd.  

 

(oud) Artikel 37 

Elk lid dat zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie zal door het aftredende 

bestuur benaderd worden om op gesprek te komen met als doel zijn motivatie en 

achtergrond te bespreken. Er zal vervolgens in overleg met de kandidaten een procedure 

voor de vorming van een kandidaat-bestuur worden besproken. 

Artikel 37 

Elk lid dat zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie zal door het aftredend 

bestuur benaderd worden om op gesprek te komen met als doel zijn/haar motivatie en 

achtergrond te bespreken. Er zal vervolgens in overleg met de kandidaten een procedure 

voor de vorming van een kandidaat-bestuur worden besproken. 

 

Verandering: zijn/haar toegevoegd.  

 

(oud) Artikel 68 

De voorzitter is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering en het 

handhaven van de orde. 

Artikel 68 

De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger is belast met de leiding van de algemene 

ledenvergadering en het handhaven van de orde. 

 



Of zijn/haar plaatsvervanger toegevoegd.  

 

(oude) Artikel 74 

De voorzitter verleent het woord aan de leden zo mogelijk in de volgorde waarin het werd 

aangevraagd. 

Artikel 74 

De voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger verleent het woord aan de leden zo mogelijk in 

de volgorde waarin het werd aangevraagd. 

 

Of zijn/haar plaatsvervanger toegevoegd.  

 

(oud) Artikel 75 

Niemand mag in de rede gevallen worden dan door de voorzitter indien deze de spreker tot 

de orde wil roepen of hem/haar de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk 

reglement in herinnering wil brengen. 

Artikel 75 

Niemand mag in de rede gevallen worden dan door de voorzitter of zijn/haar 

plaatsvervanger indien deze de spreker tot de orde wil roepen of hem/haar de bepalingen 

van de statuten of het huishoudelijk reglement in herinnering wil brengen. 

 

Of zijn/haar plaatsvervanger toegevoegd.  

 

Lisa Korteweg: “Dit is overbodig, het staat ook in statuten zo.” 

 

Janne Prinsen: “Het is belangrijk dat de statuten ook overeenkomen met het HR.” 

 

Hanne Oberman: “Dat is dus niet het geval.” 

 

Janne Prinsen: “Maar ook tekstueel gezien.” 

 

Marjolein Joosten: “Genderneutraal.” 

 

Hanne Oberman: “Het gaat daar niet over het gaat over plaatsvervanger, staat ook in statuten.” 

 

Iris Schröder: “We vinden het gewoon belangrijk dat het duidelijk is wanneer je het HR leest 

weet wat er dan gebeurt.” 

 

Lisa Korteweg: “Maar geef mee in je overdracht, dat we het HR niet nog meer moeten 

uitbreiden door wollig taalgebruik te gaan gebruiken.” 



 

Marjolein Joosten: “Hier ben ik het niet mee eens.” 

 

Iris Schröder: “Zijn er nog opmerkingen over de artikelen die genderneutraal worden 

gemaakt?” 

 

Jolente Lente: “Als jullie toch alles genderneutraal gaan maken, waarom doen jullie dan niet het 

helemaal weghalen van een genderbepaling? Er zijn ook mensen die zich daar niet in thuis 

voelen.” 

 

Lars Heuver: “Hoe dan krijg je wel rare zinnen?” 

 

Jolente Lente: “Door gender helemaal weg te halen. Dus dan wordt het lid inplaats zijn/haar. 

Maar mag wel worden ingehamerd wilden het alleen even zeggen.” 

 

Iris Schröder: “Goed punt, daar kan over worden nagedacht. Maar we gaan nu wel stemmen.” 

 

Is er behoefte aan stemming over de artikelen 27, 37, 68, 74, en 75?  Er is geen behoefte aan 

stemming en de artikelen 27, 37, 68, 74, en 75 zijn ingestemd. 

 

(oud) Artikel 93 

De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de persoon of toebehoren 

van leden, danwel schade berokkend aan derden door leden, bij door de vereniging 

ontplooide activiteiten, tenzij er redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de vereniging in 

gebreke is gebleven. 

Artikel 93 

De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de persoon of toebehoren 

van leden, danwel schade berokkend aan derden door leden, bij door de vereniging 

gerealiseerde activiteiten, tenzij er redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de vereniging 

in gebreke is gebleven. 

 

Verandering: Ontplooide is veranderd in gerealiseerde geworden, omdat we dit een beter 

woord hiervoor vonden.  

 

Lars Heuver: “Ik ben het hier niet mee eens.” 

 

Daan van den Berg: “Ik ben het er ook niet mee eens.” 

 



Is er behoefte aan stemming over artikel 93? Er is geen behoefte aan stemming en artikel 93 is 

ingestemd. 

 

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

 

Alexander Böck: “Gisteravond was er een discussie gestart over wel bestuur nu 

verantwoordelijk is tijdens zeilweekend?” 

 

Janne Prinsen: “Beetje vaag het is nergens exact vastgelegd hoe dit exact gaat, logisch bestuur 

dat op dat moment bestuur is, is verantwoordelijk. Er moet wel iemand van bestuur aanwezig 

zijn, dus logisch als zij voorrang krijgen bij inschrijvingen ook als ze dan nog niet bestuur zijn.” 

 

Lars Heuver: “Technisch gezien, is het niet zo, maar praktisch wel.” 

 

Iris Schröder: “Lastig omdat ze kb zijn en je weet nog niet of ze wel worden ingestemd.” 

 

Alexander Böck: “Precies.” 

 

Janne Prinsen: “Denk dat dit gewoon een onderling afspraak, tussen ons, het kb en blassure is.” 

 

Iris Schröder: “We besluiten bij deze KB, mits ze worden ingestemd, zijn verantwoordelijk.” 

 

Alexander Böck: “Duidelijk.” 

 

Alexander Böck: “Mijn excuses nog dat de inschrijflink voor de rugby clinic toch online is 

gekomen, het was een miscommunicatie. Er zijn nu zes inschrijvingen, kan deze nog 

goedgekeurd worden?” 

 

Iris Schröder: “Ja hoeveel plekken zijn er?” 

 

Alexander Böck: “Een X aantal plekken.” 

 

Iris Schröder: “Dan mag de inschrijflink wel nog gelden.”  

 

Yana Mechielsen: “Vergeet je niet in te schrijven bij de inschrijflijsten.” 

 

Doortje Rijpma: “Namens de OC; we zoeken opvolging, als iemand geïnteresseerd is, kom naar 

de info-avond.” 

 



Marjolein Joosten:  “Cursus Recensies kunnen we nu bij, maar kunnen nog niet zien wie ze 

hebben ingevuld. Je kunt ze wel bekijken.” 

 

Caspar Schoevaars: “Het is wel netjes om bij de volgende ALV constitutioneel te gaan zitten.”  

 

Akke Zielinksi: “Hoorde van Carmen dat ze een mail had gekregen over een gewijzigde mail en 

dat ze dacht dat dit spam was?” 

 

Marjolein Joosten: “Daar is al een mail achteraan gestuurd, accounts zijn gemaakt en de reactie 

van de site was anders dan verwacht.” 

 

Alexander Böck: ”Na aanleiding van de opmerking van net over de constitutionele volgorde: 

waar staat de commissaris extern?” 

 

Bestuur: “Rechts.” 

 

 

9. Sluiting Iris Schröder sluit de ALV om 21:56 uur. 

 

  


