
Notulen Algemene Ledenvergadering USLAS Atlas 
 
Datum:   15 december 2015 
Aanvang:  19:15 uur 
Locatie:  Drift 25, zaal 102  
 

Aanwezig: 

Bestuur:  

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

 

Leden: 

Saskia van Driel, Fenna van Ommen, Janne Prinsen, Inez Lommen, Mirron Onrust, Janneke 

Pruijsen, Anne van Gemst, Guusje Bloemen, Sander de Bruin, Manuel Groothuysen, Lana 

Hoekstra, Maarten Lanooy, Casper van Hensbergen, Vera Brouwer, Daantje Berghuis, Emma 

Kooijman, Siegert van den Berg, Matthijs Mantel, Diede Blaauw, Rex Panneman, Piotr van 

den Akker, Tim Overkempe, Deirdre Meursing, Doortje Rypma, Aafke Schaap, Daan van den 

Berg, Iris Schröder, Alwin van der Ven, Davitze Könning, Ilse Bergsma, Juliette van Leuven, 

Laure Andriesse, Marijke Ronduite, Sophie Stadhouders, Anne Jonker, Tim den Hartog 

 

Om 20.23 uur komen Tonny van Vlastuin en Babette Visschedijk binnen. 
Om 21:17: komt Santje Kramer binnen. 
Om 21.39 komt Eva Babeliowski binnen. 
 

1.       Opening 
Lisa Korteweg heet iedereen persoonlijk welkom en opent de ALV om 19.25 uur.  Ze vraagt 
iedereen om bij vragen en/of opmerkingen zijn of haar hand omhoog te steken en voor- en 
achternaam te noemen, opdat alles op naam genotuleerd kan worden.  

 
2.       Vaststellen stukken en agenda  

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

agendapunten of de stukken zijn. Tekstuele opmerkingen kunnen gemaild worden. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Lisa stelt de stukken en de agenda vast. 

  
3.       Goedkeuren notulen ALV 27 oktober 2015.  

Lisa Korteweg vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen. Tekstuele opmerkingen 
kunnen gemaild worden. Daarnaast bedankt Lisa Fenna van Ommen voor de tekstuele 
opmerkingen die zij al heeft gestuurd. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

           
4.       Mededelingen:  
 

Het bestuur heeft een aantal mededingen. Lisa Korteweg loopt ze langs. 



 
a. Nieuwe Dikke Dries: dit is onze nieuwe borrellocatie. Wij vinden het gezellig en fijn. 

Zijn er nog opmerkingen vanuit ze zaal? 
 

Siegert van den Berg: “De afkorting is verkeerd. Verder vind ik het heel leuk. De afmetingen 
zijn leuk en buiten is het fijn. Wat ook positiever is ten opzichte van de Lebowski, is dat er 
meer staanplaatsen zijn, dus dat er meer gekletst wordt.” 
 

b. Nieuwjaarsborrel: Het bestuur gaat dan ook gelijk een nieuwjaarsborrel 
organiseren. Tussen 21:00 en 22:00 zullen er oliebollen en iets bruisend zijn. Komt allen. 

 
Anne van Gemst: “Is dit de dinsdag in de Kerstvakantie of die erna?” 
 
Lisa Korteweg: “De eerste erna!” 
 

c. Grote reis: Jammer van de prijs, en het zit nu vol.  Verder wil het bestuur graag een 
peiling houden over een andere manier van de deelnemerslijst opstellen: loten in plaats van 
op volgorde van inschrijving. Dan zou er tussen alle mensen die zich binnen de eerste twee 
minuten heeft ingeschreven geloot worden. 

 
Caspar Schoevaars: “Dit gaat over evenementen in  de toekomst, niet nu al!” 
 
Iris Schröder: Ik vind het een topidee! Ook met een IBAN en internetverbinding enzo. Veel 
eerlijker.  
 
Sander de Bruin: “Waarom twee minuten?  Stel je moet werken of het komt niet uit. Waarom 
zou je het niet breder trekken dan twee minuten? 
  
Lisa Korteweg: “We vinden dan je wel een soort van effort moet maken. Daarom twee 
minuten. Maar we kunnen het meenemen.” 

 
Sander de Bruin: “Maar dan kun je ook effort doen om een betere internetverbinding te 
krijgen.” 
 
Lisa Korteweg: “Maar dan heb je nog steeds toeval.” 

 
Iris Schröder: “Ik zou een minuut doen.” 

 
Fenna van Ommen: “Waarop wordt geselecteerd?” 

 
Lisa Korteweg : “Gewoon random.” 

 
Deirdre Meursing: “Het argument van Sander is wel belangrijk.  Mensen schrijven zich in 
omdat ze mee willen. Het is dan wel solidair om wel de hele avond mee te nemen.” 
 



Lisa Korteweg: “Het gaat niet per se om solidariteit maar om in  de toekomst het toeval eruit 
te halen. Bijvoorbeeld dat iemand met een lange naam evenveel kans maakt.” 
 
Sander de Bruin: “Dan is dat toch solidair met mensen met een lange naam?” 

 
Alwin van der Ven: “Met loten laat je het ook aan toeval over. Maar op een andere manier.” 
 
Davitze Könning: “Als je een avond doet heb je ook mensen die het toch wel even doen en 
minder mensen die echt graag willen.” 

 
Aafke Schaap: “Mensen die echt willen zullen sowieso snel zijn. Mensen die afwachten geef 
je nu nog wel een kans.” 

 
Anne van Gemst: “Ik denk dat je beter die twee minuten kan doen. Want je hebt altijd mensen 
die bijvoorbeeld tot elf uur werken en ook te laat zijn.” 

 
d. Ouderdag: Voor de eerstejaars en ouders die er maar niet genoeg van kunnen 

krijgen, 9 januari is de ouderdag. Een hele leuke dag waar ouders leren en meemaken hoe 
het leven van een student is en wat LAS nu precies inhoudt.  

 
Lisa Korteweg: “Het record is nu al gehaald heuj!” 
 

e. Google agenda  
 
Lisa Korteweg geeft het woord aan Hanne Oberman. 

 
Hanne Oberman: “Ik heb elke commissie gemaild met een link naar de ‘Atlas 
activiteitenkalender - planning’. Hier staan alleen reserveringen voor activiteiten, geen 
bevestigde. Daar ben ik nog mee bezig. Tot die tijd kun je op de site rechtsboven de 
bevestigde activiteiten vinden en in de agenda de geplande. 

 
Lisa Korteweg vraagt of er nog mededelingen uit de zaal zijn. 

 
Daantje Berghuis: “Ik vind het moeilijk dat als je je inschrijft voor de Grote Reis maar het niet 
bent geworden. Wanneer hoor je of je het toch wordt of niet? Is hier een regeling voor? 
Anders kun je niet echt iets anders plannen.” 
 
Lisa Korteweg: “Als je op de reservelijst staat, hoef je niet te betalen. Als je wordt gevraagd 
of je nog mee wilt, kun je dan beslissen. Als je wel weet dat je niet meegaat, wel graag 
doorgeven. Dan kan iemand anders eerder mee.” 

 
Aafke Schaap: “Met het oog op professionalisering zou ik de deelnemerslijsten voortaan via 
de mail doen. Want Facebook wordt helemaal vol gespamd vind ik. Dit is veel duidelijker en 
terugvindbaarder.” 

 



Lisa Korteweg: “Goeie, gaan we meenemen, dankjewel.”  
 
5.      Financiën 
 

Lisa Korteweg geeft het woord aan Caspar Schoevaars om de financiën door te nemen. 
     

a.       Update  
 
Het gaat prima met Atlas. De komende tijd komen er een aantal grote aanbetalingen aan, 
zoals het zeilweekend en het introkamp. 
Verder is het gedoe met de Lebwoski afgesloten. Na een laatste onderhandeling krijgt Atlas 
250 euro van ze i.p.v. de 750 die Atlas verdient. Dit is beter dan niks en beter dan procederen 
want dat had veel meer kunnen kosten. De risico’s waren daar te hoog voor. 
De Biercantus heeft verliest gemaakt, voor Atlas 160 euro. De samenwerkende verenigingen 
zijn een beetje genaaid door Unitas. Het is vervelend maar gelukkig niet erg schadelijk voor 
Atlas. 

 
Aafke Schaap: “Er zijn veel meer kaartjes door Atlas gekocht dan door andere verenigingen.  
Betalen we dan ook minder verlies?” 
 
Caspar Schoevaars: “Er was gewoon een verdeelsleutel, daar moesten we ons aan houden. 
Atlas had 30% van de kosten, dus ook 30% van het verlies.” 

 
Lisa Korteweg: “We hebben meer kaartjes verkocht, maar we hebben ook meer gedronken. 
En Unitas heeft ons niet per se genaaid, ze hebben te veel doorgetapt bij het laatste liedje.” 

 
Sander de Bruin: “Is daar dan verliest gedraaid?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja, en omdat er te laat is geroepen dat ze moesten stoppen met 
tappen.” 
 
Sander de Bruin: “Is dat dan de aansprakelijkheid van de studieverenigingen?” 
 
Lisa Korteweg: “In dat laatste liedje is gewoon heel veel getapt, wel voor een paar honderd. 
Wij wilden nog een liedje, daar is het fout gegaan.” 

 
Anne van Gemst: “Is dit gat van bij elkaar 660 euro wel op te vangen?” 
 
Caspar Schoevaars: “In principe wel. Helemaal zeker zullen we het pas op de afrekening 
zien.” 

 
Anne van Gemst: “Waar ligt dat aan?” 
 
Caspar Schoevaars: “We hebben bijvoorbeeld meer leden dan verwacht en meer inkomsten 
van de boekenverkoop.” 



 
Lars Heuver: “En we hebben met een ander feestverband veel winst gemaakt, dat vangt het 
enigszins op.” 

 
Lana Hoekstra: “Ik heb even zitten rekenen en er is dus voor €450 gedronken in dat laatste 
nummer?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja, kunnen we door?” 

 
  b. Begroting 
 
Caspar Schoevaars gaat door met het verantwoorden van de begroting voor 2016. 
 
Algemeen 
De begroting is op een groot aantal punten anders dan vorig jaar. Subsidie van de universiteit 
verwacht Atlas hoger en dit jaar zijn er een aantal commissies bij zijn gekomen en 
verdwenen. Ook is 2016 geen lustrumjaar waardoor er nu geen lustrumfonds wordt 
uitgegeven, enkel opgehoogd. Verder had de begroting van 2015 het voordeel dat er zowel 
een gift (voor 2015) van €600 uitgegeven kon worden en een begrotingsoverschot van iets 
over de 1000€ ook direct in de vereniging werd gebracht.  
Dit betekent dus dat Atlas op het eerste gezicht zo’n €2500 minder te besteden zal hebben. 
De meeste commissies zullen er niet, of amper, op vooruit gaan. Dit ook omdat er 
commissies bij zijn gekomen.  
 
Gelukkig hebben wij een aantal andere manieren gevonden om dit te verlichten. Ten eerste, 
willen wij graag de contributie ophogen, naar €35 in plaats van €30.  Omdat €30 eigenlijk te 
laag is voor ons om aan te kunnen bieden wat we graag willen kunnen bieden aan de leden. 
Zo komen we regelmatig bij activiteiten een beetje budget te kort. Hier zijn verschillende 
voorbeelden van te noemen, bijvoorbeeld pizza in het park, waar er eigenlijk geen budget 
was voor een locatie en de activiteit werd gehouden in de regen onder een zeil. 
 
Timothy Bland: “Maar het was wel gezellig!” 
 
Caspar Schoevaars: “Inderdaad! Dat wel.” 
 
Daarnaast, in vergelijking met andere studieverenigingen is dit logisch. Hier betaalt men met 
enige regelmaat bedragen tot €50 of is de contributie jaarlijks. Jaarlijkse contributie 
betekent vaak zo’n €15 per jaar wat voor een nominale student zou uitkomen op zo’n €45 
tijdens zijn of haar studie. Nou zijn LAS’ers over het algemeen langer bezig dan nominaal 
dus zou dit nog hoger uitvallen. Daarom pleiten wij hiervoor dit zou dan in effect treden vanaf 
volgend studiejaar. 
 
Baten specificaties: Opleiding 
Voor de subsidie vanuit de universiteit verandert de vaste voet niet ten opzichte van vorig 
jaar. Het variabele deel zal aanzienlijk meer zijn dan vorig jaar. Hierover heb ik een gesprek 



gehad met de coördinator bedrijfsvoering van het departement, Netty Will. Hieruit bleek dat, 
in tegenstelling tot voorgaande jaren, de post voor 2016 gebaseerd wordt op het aantal 
eerstejaars dat instroomt in het studiejaar 2015-2016. Aangezien dit al enige tijd bekend is, 
namelijk zo’n 220 (het precieze getal zal ik nog gemaild krijgen), is het gok-element hieruit 
verwijderd en kunnen we veilig uitgaan van dit bedrag. 
De subsidie voor de locatie van het introkamp stond vorig jaar niet op de begroting. Onder 
het mom van ‘dit geeft de introcommissie toch direct uit en het beïnvloedt de balans voor de 
rest niet’. Desondanks de waarheid hiervan is het naar mijn mening toch netter om deze wel 
weer te geven op de begroting, aangezien het een aanzienlijke post is.  
Het bedrag is nog niet precies bekend, daarom heb ik het bedrag van vorig jaar laten staan. 
Dit wordt in zijn geheel uitgegeven door de introcommissie. Dus het precieze bedrag is dan 
ook niet heel erg belangrijk voor nu, dit bedrag krijgen we te horen aan het begin van het 
volgende boekjaar. 
 
Baten specificaties: Leden 
Na de verhoogde contributie en de aanzienlijke groei van het aantal leden over de 
voorgaande jaren vinden wij het logisch om in te zetten op 170 eerstejaars. 
 
Anne van Gemst: “Dit jaar hebben we 190 leden. Waarom ga je dan nu lager zitten?” 
 
Caspar Schoevaars: “Omdat je beter iets lager in kan gaan zetten voor de zekerheid.” 
 
Anne van Gemst: “LAS zit in een groei, dus dat kun je toch in ieder geval gelijk houden?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ik zet liever iets lager in. Bijvoorbeeld voor als de groei stagneert of er 
minder mensen lid worden.” 
 
Sander de Bruin: “Je kunt niet per se zeggen dat LAS in een groei zit. Tien jaar groei is geen 
garantie voor groei in jaar elf of twaalf.”  
 
Anne van Gemst: “Er is dit jaar een promofilmpje gemaakt voor eventuele studenten wat 
naar alle middelbare scholen gaat. Dan is het niet reëel om minder leden dan vorig jaar te 
gaan zitten.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik ben het eens met Anne. Je moet wel veilig zitten maar we hebben 
het wel over 750 euro. Dat is een flink bedrag om niet uit te geven. En zonde. Ik zeg niet om 
op 230 in te zetten, maar vijftig onder wat we nu hebben, vind ik te laag.” 
 
Caspar Schoevaars: “Die 220 zijn niet Atlasleden maar eerstejaars LAS’ers. Er zijn 190 
eerstejaars Atlasleden, dus dan zit je er maar 20 boven.” 
 
Siegert van den Berg: “En de subsidie voor het introkomp? Neem je die groei mee?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja we zullen zien hoeveel het wordt. Waarschijnlijk meer maar op zijn 
minst hetzelfde als dit jaar. Dus daar ben ik nu op gaan zitten.” 



 
Baten specificaties: Intern 
De RvA gaf aan dat de wijze waarop de fondsen de voorgaande jaren op de begroting stonden 
niet geheel boekhoudkundig correct waren. Hier heb ik naar geluisterd. Dit advies hield in 
dat een fonds alleen op de begroting bij ‘inkomsten’ terug hoort te komen als deze ook 
daadwerkelijk dat jaar wordt uitgegeven. Dus dat is wat ik heb gedaan, we zijn van plan om 
nog binnen ons bestuursjaar de statuten te vernieuwen dus dat fonds willen wij wel graag 
reserveren, het lustrumfonds geven we dit jaar zeker niet uit, en het fonds bijzondere 
uitgaven mogelijk wel, maar dat is nog onzeker. 
 
Baten specificaties: Extern 
Voor de boekeninkomsten gaan we van een wat hoger bedrag uit dan bij de voorgaande jaren. 
Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de boekeninkomsten dit jaar bijzonder hoog 
uit zullen vallen; om en nabij de €700 over blok 1 alleen al. Dit maakt een schatting van €500 
over 2016 nog erg conservatief, maar wel veilig. Ook wordt het contract in het nieuwe 
studiejaar herzien, waardoor hier mogelijk nog veranderingen zullen plaatsvinden. Dat is nog 
onzeker omdat we nog aan het onderhandelen zijn over dat nieuwe contract. 
 
De andere posten zijn niet veranderd. De rente valt nog te bezien, zeker aangezien de rente 
op de spaarrekening bij de ING haast niks voorstelt, maar dit zullen we nog zien. De 
inkomsten van de abonnementen van de laspost zijn dit jaar niet gerealiseerd door een paar 
foutjes in de administratie. Echter, dit zouden we op de nieuwe ouderdag zeker moeten 
kunnen realiseren. 
 
Anne van Gemst: “Ik zou abbo’s veranderen naar abonnementen. Dit is niet professioneel.” 
 
Caspar Schoevaars: “Eens.” 
 
Aafke Schaap: “Waarom staat er bij bijzondere uitgaven niks?” 
 
Caspar Schoevaars: “Omdat we nog niet weten wat we ermee gaan doen.” 
 
Aafke Schaap: “Kun je daar dan niet iets kleins doen? Ook voor het volgende bestuur 
handig.” 
 
Sander de Bruin: “0 euro betekent dat je er van plan bent niks mee te doen, toch? Hoe zit dat 
dan met merchandise?”  
 
Caspar Schoevaars: “Je loopt op me vooruit, daar kom ik zo op.” 
  
De externe inkomsten zijn dit jaar ook op veel vlakken anders dan vorig jaar.  
Ten eerste, de inkomsten vanuit de vaste borrellocatie zijn nog onduidelijk. De Florin had 
duidelijk gemaakt hier wel voor open te staan. Echter, de NDD lijkt hier aanzienlijk minder 
happig op te zijn en dit zal nog wat onderhandelingen vereisen. 



Zo hebben wij met de komst van de nieuwe sponsorcommissie ook één post gemaakt voor 
alle sponsoring, in plaats van dat uit te splitsen per onderdeel. Aangezien de sponsoring nu 
in totaal gaat en niet meer per onderdeel. Dit wordt het kopje LASquisitie. 
 
Sander de Bruin: “Is merchandise per definitie een vorm van sponsoring?” 
 
Alwin van der Ven: “Als we er daar geld voor krijgen, is het sponsoring.” 
 
Siegert van den Berg: “Als leden truien kopen is dat toch ook sponsoring?” 
 
Sander de Bruin: “Ik wil een trui met Atlas erop, niet per se met Florin of Lebowski. Daar wil 
ik wel meer voor betalen. En dan wordt er misschien geen winst op gemaakt.” 
 
Alwin van der Ven: “Op truien wordt toch nooit winst gemaakt?” 
 
Sander de Bruin: “Op het introkamp ook niet maar die staat wel bij  inkomsten.” 
 
Siegert van den Berg: “Op truien wordt toch wel winst gemaakt? Dat is toch het nut van 
merchandise?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dit jaar verwachten we geen winst op merchandise omdat we nog geen 
duidelijk beeld hebben of we een sponsorcontract  gaan krijgen.” 
 
Siegrt van den Berg: “Dat is wel problematisch want op bijvoorbeeld die onderbroeken stond 
geen logo van Lebowski en het is wel merchandise. Verder vind ik ook dat LASquisitie zich 
niet bezig moet houden met onderbroeken maar professioneler te werk moet gaan. Het lijkt 
me beter om de post merchandise te splitsen? 
 
Anne van Gemst: “Andere verenigingen hebben op quitte gespeeld en leden betalen wat het 
kost. Ik ben het wel eens met Sander om dit te vermelden. En eens met Siegert om te 
splitsen voor de duidelijkheid.” 
 
Aafke Schaap: “Hier kunnen dan ook stickers met Atlas onder bijvoorbeeld. Raar als dat uit 
de sponsorcommissie komt.”  
 
Caspar Schoevaaars: “Aan de stickers hebben wij geen inkomsten.” 
 
Alwin van der Ven: “Dit zijn de baten he, niet de uitgaven.” 
 
Siegert van den Berg: “Dat Lebowski op onze truien stond, is zodat de bedrijven reclame 
kunnen maken via ons. Die truien staan in dienst van wat wij voor Lebowski kunnen doen.” 
 
Caspar Schoevaars: “Vindt iedereen dit goed als ik dit aanpas naar quitte?” 
 
Sander de Bruin:  “Ja!” 



 
Alwin van der Ven: “Maar eigenlijk gaat LASquisitie hier over. Wij maken de deals met de 
bedrijven.” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja eens.” 
 
Deirdre Meursing: “Dus LASquisitie zoekt de truien uit en wij gaan dan LASquisitie betalen?” 
 
Caspar Schoevaars: Je gaat uiteraard Atlas betalen maar via LASquisitie . En uiteraard in 
samenspraak met het bestuur. Maar we willen LASquisitie graag wel wat vrijheid geven.” 
 
Siegert van den Berg: “Is het geen idee om een interne en externe acquisitie post te maken 
dan? Dan doet LASquisitie de externe post en het bestuur de interne, extraatjes voor de 
leden. Bijvoorbeeld leuke sokken ofzo. Zou het raar vinden als LASquisitie daar tijd in stopt. ” 
 
Lars Heuver: “Merchandise komt inderdaad vanuit het bestuur. LASquisitie doet dan het 
binnenhalen van de sponsordeals.” 
 
Lisa Kortweg: “We gaan het splitsen in de pauze. Dan gaan we nu door.” 
 
Baten specificaties: Leningen 
Hier veranderd weinig, dit zijn namelijk de jaarlijkse leningen/inleg voor 
samenwerkingsverbanden aan deelneemt. Echter zijn we nu uit A6 dus die valt weg.  
 
Lasten specificaties: 
Lasten specificaties: Commissies 
Caspar Schoevaars laat de commissiebudgetten van 2016 zien en vertelt de veranderingen 
ten opzichte van 2015. 
 
Sander de Bruin: “Hebben jullie die €120 bepaald omdat het een nieuwe commissie is? 
 
Caspar Schoevaars: “Ja.” 
 
Sander de Bruin: “Niet het beleidsplan?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ook natuurlijk. We hebben gekeken naar wat ze willen en wat ze nodig 
hebben.” 
 
Lisa Korteweg: “Het was niet dat het ene beleidsplan beter was dan het andere. Iedereen is 
ambitieus.” 
 
Anne van Gemst: “Voor de volledigheid moet KLASseboek hier ook op vermeld worden.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat komt zo bij verdwenen commissies.” 
 



Siegert van den Berg:  Wat is jullie reden om SympLAS niet te verhogen?” 
 
Caspar Schoevaars: “Omdat we niet genoeg geld hadden.” 
 
Anne van Gemst: “Ik heb een budgetplanning van het jaar gemaakt en meer was ook niet 
nodig.” 
 
Janne Prinsen: “Waarom gaat er zoveel naar LASagna en niet andere commissies?” 
 
Caspar  Schoevaars: “Omdat LASagna heeft laten zien dat ze erg actief zijn en veel algemeen  
budget hebben gebruikt vorig jaar. En ook omdat ze  veel samenwerken met andere 
commissies.” 
 
Lasten specificaties: Kleding commissies 
Deze is iets opgehoogd om zo ook vesten voor andere commissies te kunnen ondersteunen 
voor commissies die meerdaagse activiteiten willen doen. 
 
Lasten specificaties: Commissiebedankje 
Ook deze is iets opgehoogd aangezien er nu veel meer commissies zijn met 6 leden, dus 
meer commissieleden in totaal. 
 
Lasten specificaties: Magazine 
LASpost had ten onrechte vorig jaar maar 1000 euro; dit hebben we met het budget van 
KLASseboek nu verhoogd. 
 
Casper van Hensbergen: “Begrijp ik het nu goed dat 350 naar LASpost is gegaan om het 
KLASseboek te maken en dat dat nu niet gaat gebeuren?” 
 
Caspar Schoevaars: “Deels, maar vooral omdat ze vorig jaar te weinig kregen. Het is een 
structureel probleem.” 
 
Lisa Korteweg: “Wat ze nu krijgen is reëel voor vier uitgaven.” 
 
Siegert van den Berg: “Ten eerste is het niet ten onrechte want het is gewoon 
gerechtvaardigd door de ALV. Daarnaast heb ik het idee dat de LASpost altijd te weinig geld 
heeft. Het is nu al een tiende van je begroting. Hoe gaat dit verder, is een magazine dat 
waard?  Hebben jullie hier over nagedacht hoe dit gaat in de toekomst?” 
 
Alwin van der Ven: “Sponsoring. Als LASquisitie €500 ophaalt kan daar best een deel van 
naar LASpost.” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja en daarnaast zijn we ook aan het kijken naar een digitale editie.” 
 
Aakfe Schaap: “Op zich een goeie oplossing maar dat voelt wel als minder dan op papier. 
Waarom niet een contributie per lid van 5 euro per jaar? Daar zou ik niet wakker van liggen.” 



 
Caspar Schoevaars:  “Eens, gaan we naar kijken.” 
 
Lisa Korteweg: “Daar hebben we wel naar gekeken; veel mensen willen niet per se. We 
hebben toen een mailtje gestuurd en weinig mensen hebben toen iets teruggestuurd. Maar 
goed idee!”  
 
Rex Panneman: “Niet iedereen houdt zijn mail zo goed bij. Dat betekent niet dat ze geen 
LASpost willen ontvangen.”  
 
Caspar Schoevaars: “Voor eerstejaars maakt het niet uit, die moesten aangeven of ze wel of 
geen LASpost willen.” 
 
Daan van den Berg: “Is het geen idee om naast de eerstejaars iedereen eruit te gooien?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat gebeurt ook al.” 
 
Siegert van den Berg: “Wat Alwin net zei: als LASquisitie €500 binnenhaalt, moet hun budget 
dan niet naar €500?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat is voor de toekomst, niet voor dit jaar.” 
 
Lasten specificaties: Algemeen commissiebudget 
We hebben ervoor gekozen om dit wat te verkleinen om zo meer geld te oormerken. Ook 
kunnen we het algemeen budget nog ophogen met het mogelijke overschot van 2015, net als 
vorig jaar. 
 
Lasten specificaties: Onvoorzien 
Blijft gelijk. 
 
Saskia van Driel: “Misschien een domme vraag, maar wat gebeurt er met het overgebleven 
budget van commissies?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat gaat waarschijnlijk in het algemeen budget. Maar het is nog niet 
zeker hoeveel omdat het jaar nog niet is afgelopen. Dat zie je op de afrekening.” 
 
Deirdre Meursing: “Waarom is het algemeen budget verlaagd?” 
 
Caspar Schoevaars: “Zodat we nieuwe commissies ook een budget kunnen geven.“ 
 
Lasten specificaties: Bestuur 
Aansprakelijkheidsverzekering houden we hetzelfde.  
 
Lasten specificaties: Vaste lasten 



Hier verandert weinig. De vaste kosten van de KvK zijn komen te vervallen, blijkbaar al sinds 
2013. 
En we hebben gratis ING bankieren voor een half jaar! De eerste meevaller ooit van de ING! 
Kosten voor de kamer zijn bijvoorbeeld stickers en visitekaartjes. De website hebben we 
verhoogd om hier nog een aantal veranderingen door te kunnen voeren. 
 
Sander de Bruin: “Hoezo hebben we geld voor de website nodig?” 
 
Caspar Schoevaars: “Omdat we daar nu iemand in dienst voor hebben.” 
 
Sander de Bruin: “Maar dat zijn toch vaste kosten voor het mannetje voor de site? Waarom 
heb je dan meer geld nodig?” 
 
Caspar Schoevaars: “Nee, je betaalt per uur. Als hij meer moet veranderen kost dat meer 
geld.” 
 
Sander de Bruin: “Ik weet niet of ik het eens ben om te korten op commissies en het 
algemeen budget en dan een verhoging voor de site te hebben.” 
 
Aafke Schaap: “Er staat een honderdje verschil bij bestuur vaste lasten. Of ik heb het totaal 
verkeerd.”  
 
Caspar Schoevaars: “Inderdaad, excuses. Maar het maakt niet veel uit, alleen voor het 
beeld.” 
 
Lasten specificaties: Representatief 
Onder deze posten zit ook de constitutieborrel, dit hebben we een klein beetje verhoogd 
omdat we verwachten dat een deal zoals we die hadden met de Rex moeilijk nog herhaald 
kan worden. Aangezien er tegen die tijd geen directe verbinding meer is met een 
(oud)medewerker daar. 
De post kleding bestuur laten we gelijk, ondanks het feit dat nu er gekozen is voor 
bestuurspakken en dit de kosten opdrijft, vinden we het niet gepast om deze post te 
verhogen als er op veel andere dingen wordt gekort. 
 
Sander de Bruin: “Ik heb gehoord dat de mannen Atlasdassen hebben gekocht. Dan vind ik 
ook dat ze deze nu op zo een officiële gelegenheid moeten dragen.” 
 
Ook de post ‘tegenborrels bestuur’ laten we gelijk, deze post bestaat voornamelijk om het 
bestuur andere besturen wat kunnen aanbieden als ze iets hebben gebrast.  
De post voor de bestuurswissel hebben we zowel verlaagd als uitgesplitst omdat we het 
anders onoverzichtelijk vonden. Voor de wissel zelf is nu 125 euro gereserveerd, dit is dus 
om het KB een leuke wisselopdracht te kunnen laten doen, in vergelijking met de reële 
kosten is dit nog altijd heel laag, de reële kosten waren vorig jaar namelijk zo’n 300 euro, 
deze kosten zijn dan voor het dan nog zittende bestuur. Voor ALV zelf is er ook een post, hier 
hebben we ook 125 euro gereserveerd voor catering tijdens de ALV. 



 
Lasten specificaties: Activiteitenvergoeding 
Deze laten we gelijk voor het komende jaar. 
 
Siegert van den Berg: “Hoe is het bevallen voor jullie?” 
 
Caspar Schoevaars: “Het is erg goed bevallen! We hebben meer rust om naar activiteiten te 
gaan zo.” 
 
Siegert van den Berg: “Heeft de rest van het bestuur er ook gebruik van gemaakt?” 
 
Lars Heuver: “Ja bij mij is het bijna op.” 
 
Lisa Korteweg: “Bij mij ook.” 
 
Anne van Gemst:  “Laten jullie wat over voor het komende bestuur?” 
 
Caspar Schoevaars: “We gebruiken nu die van 2015, die maken we gewoon op. Het volgende 
bestuur gebruikt die van 2016 dan.” 
 
Lasten specificaties: Bedankjes 
Deze laten we gelijk. Deze post bestaat voornamelijk om mensen van buitenaf vanuit het 
bestuur voor bepaalde dingen te kunnen bedanken. Typisch voorbeeld; het aanschaffen van 
bloemen voor het afscheid van Ria. 
 
Lasten specificaties: Breekdag 
Budget Lascafés ging nooit op dus hebben we het verlaagd en in een nieuw jasje gegoten. 
 
Lasten specificaties: Eenmalige activiteiten 
Deze post is er voor niet-onderwijs gerelateerde activiteiten van het bestuur. Deze post 
wordt voornamelijk gebruikt om een drankje aan te kunnen bieden na de ALVs. Met de komst 
van het grote aantal nieuwe leden leek het ons logisch om deze wat te verhogen om zo meer 
te kunnen bieden.  
De post voor oudbesturenborrel hebben we wat verlaagd, aangezien we verwachten met 150 
euro ook een leuke borrel te kunnen aanbieden. 
 
Lasten specificaties: Samenwerkingsverbanden 
De enige verandering hier is het SVO, omdat dit een lidmaatschap wordt gaat dit 50 euro per 
jaar kosten voor de grote verenigingen, hier horen wij nu ook bij. Dit komt in plaats van de 
jaarlijkse lening die eerst bestond.  
 
Siegert van den Berg: “Voor wat het SVO in een jaar doet, vind ik 50 euro best veel.”  
 
Caspar Schoevaars: “Het SVO heeft aangegeven veel actiever te gaan worden. De contributie 
is gesplitst in grote verenigingen dus we moeten dat helaas accepteren.” 



 
Siegert van den Berg: “Kunnen we niet ook een kleine contributie betalen omdat we in en 
kleine kamer zitten en een kleine beurs krijgen?” 
 
Lisa Korteweg: “Nee, je betaalt al heel snel heel veel. Maar je eerste punt is wel goed. We 
gaan het goed in de gaten houden. Voor nu is het wel reëel. De SVO heeft nu veel commissies 
waar wij of leden in zitten, zoals de sportcommissie, de huisvestigingscommissie, de 
kascommissie, Ragstock en Let’s Go.” 
 
Aafke Schaap:  “Is het verplicht om lid te zijn?” 
 
Lisa: “Nee, maar je krijgt punten voor beurzen om hier bij te zitten. En we hebben dus ook 
veel overleg over de kamersituatie enzo.” 
 
Caspar Schoevaars: “Lid zijn van het SVO draagt bij aan het aanzien van de vereniging.” 
 
Lisa Korteweg: “En het is handig voor het voorzittersoverleg en het 
penningmeestersoverleg.” 
 
Aafke Schaap: “En dan vervalt ook de uitgave van LET’s GO.”  
 
Caspar Schoevaars: ”LET’s GO wordt zelfstandig maar dit jaar nog niet.” 
 
Anne van Gemst: “Wordt er dan ook meer op gepromoot dan vorig jaar? Als we meebetalen 
wil ik het ook meer zien op facebook.”  
 
Caspar Schoevaars: “Ja uiteraard!” 
 
Lars Heuver: “Het SVO is een stichting geworden en moet nu verantwoording afleggen aan 
haar contribuanten. Zij en wij gaan meer promoten omdat dat vorig jaar was geflopt.” 
 
Lasten specificaties: Onvoorzien 
De post onvoorzien hebben we aanzienlijk verhoogd omdat we hebben gemerkt dat het met 
enige regelmaat voor kan komen dat we voor onverwachte kosten komen te staan. Denk 
bijvoorbeeld aan eventuele kosten verbonden aan het paardje van de Lebowski. Verder is dit 
onvoorzien breed inzetbaar, wat ervoor zorgt dat we veiliger zitten. 
 
Lasten specificaties: Fondsen 
De meeste fondsen spreken voor zich. Alleen het fonds bijzondere uitgaven niet, dit fonds 
bestaat voornamelijk om het bestuur de ruimte te geven wat leuks te kunnen aanschaffen 
voor de leden, zo is er het (eeuwenoude) voorbeeld van de Atlascamera te bedenken, deze 
heeft het weliswaar niet lang uitgehouden maar is wel een typische aanschaffing hiervan.  
Deze uitgaven moeten uiteraard ook langs de ALV, zoals aangegeven in het HR.  
Deze post is mogelijk wat onoverzichtelijk maar dat heeft er ook mee te maken dat we het 
volgende bestuur graag de ruimte willen laten hier zelf invulling aan te geven. Aangezien we 



niet in de toekomst kunnen kijken hebben we er bewust voor gekozen om dit niet verder te 
verduidelijken. Ook is het HR technisch nodig om dit potje te hebben. 
 
Siegert van den Berg: “Er gaat, denk ik, iets mis als je het lustrumfonds optelt bij wel uit te 
geven fondsen.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dit klopt inderdaad niet honderd procent. Maar zo hoort het 
begrotingstechnisch wel.” 
 
Siegert van den Berg. “Ik vind het persoonlijk onoverzichtelijk. Ik zou ze opsplitsen in wel en 
niet uit te geven fondsen.” 
 
Lasten specificaties: Leningen 
Hier verdwijnen zowel SVO als A6. 
 
Sander de Bruin: “Ik zat te kijken naar A6. We hebben dus 200 extra te besteden omdat we 
uit A6 zijn toch?” 
 
Caspar Schoevaars: “Die is al in 2015 binnengekomen.” 
 
Sander de Bruin: “Als we even veel feestjes willen vind ik wel dat LAS Fiëstas meer geld mag 
om dit op te vangen.” 
 
Caspar Schoevaars: “Een van de redenen om A6 niet te doen was omdat er een overdaad aan 
feestjes was. Elke week een feestje, dan krijgen mensen geen zin meer. En LAS Fiëstas heeft 
al extra budget gekregen. Maar we zullen het meenemen bij de afrekening, mochten we een 
overschot hebben.” 
 
Lisa Korteweg: “Bedankt Cas. Nu al jullie vragen zijn beantwoord, wil ik graag over gaan op 
de stemming. Als we nu gaan stemmen wordt de merchandise opgesplitst meegenomen” 
 
Siegert van den Berg: “Als je geen truien gaat doen, dan hoeft dat niet.”  
 
Anne van Gemst: “Jawel, want je stopt er verenigingsgeld in.” 
 
Siegert van den Berg: “Dat slaat nergens op want je gaat geen cashflow op de begroting 
zetten. Je zet merchandise er alleen op als je winst maakt.” 
 
Anne van Gemst: “Maar het introkamp staat er ook op.”  
 
Lisa Korteweg: “Voor de volledigheid staat het er wel op.” 
 
Caspar Schoevaars: “Ik vind het niet netjes om het er niet op te zetten. Je wilt het zo duidelijk 
mogelijk houden.” 
 



Sander de Bruin:  “Dan moet introkamp er ook af, vind ik.” 
 
Siegert van den Berg: “Vorig jaar is dat geld direct aan het introkamp uitgegeven.” 
 
Caspar Schoevaars: “In theorie zouden beide dingen eraf kunnen, maar ik vind het belangrijk 
dat het duidelijk is voor mensen waar het geld naartoe gaat.” 
 
Lisa Korteweg: “Oke, nu is het duidelijk. We maken dus geen veranderingen.” 
 
Lana Hoekstra: “Aan baten hebben we dus 2,5 duizend meer en aan lasten 2,5 minder?”  
 
Caspar Schoevaars: “Dit komt omdat de subsidie niet bij zit en het lustrumbudget er dit jaar 
niet bij komt.” 
 
Lisa Korteweg: “Oke dan gaan we nu echt over op stemming. De stemming zal weer als volg 
gaan: Ik zal eerst vragen wie voor het instemmen van de begroting is, als je voor bent kun je 
dan je hand opsteken. Daarna zal ik vragen wie tegen is. En als laatste degene die blanco wil 
stemmen.“ 
 
Leden:  
voor: 34  
tegen: 2   
blanco: 1 
 
Bestuur: 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de begroting van 2016 is ingestemd.  
 
Lisa Korteweg pauzeert de vergadering om 20:44 uur.    
Lisa Korteweg hervat de vergadering om 20.55 uur.   
  
 6. Aanpassingen en toevoegingen HR 
Lisa Korteweg gaat verder met de aanpassingen en toevoegingen van het HR. Ze vertelt dat 
het bestuur dit jaar wil zorgen dat het HR en de statuten up-to-date zijn. De statuten zijn de 
rechtsbeginselen en basis van je vereniging. De statuten stammen uit het jaartal 2005 en zijn 
toe aan vernieuwing. In het nieuwe jaar zal er dus een ALV worden gepland waarin we een 
aantal wijzigingen betreft de statuten willen doorvoeren. Als de wijzigingen door de ALV ook 
zijn goedgekeurd dan zal het bestuur naar de jurist gaan die de statuten rechtelijk gaat 
vastleggen. Dit kost geld, daarom heeft het bestuur alle wijzigingen opgespaard voor dat ene 
moment.  
Vandaag wil het bestuur het Huishuidelijk Regelement wijzigen. In het HR staan alle regels 
die niet in de statuten hoeven, maar voor het reilen en zeilen van de vereniging wel 



belangrijk genoeg zijn om vast te leggen, bijvoorbeeld hoe de wisseling van het bestuur moet 
gebeuren. Het HR wordt elk jaar opnieuw aangepast door het bestuur. Het elfde bestuur 
heeft het hele HR doorgelopen en zijn tegen een aantal artikelen tegen gekomen waar of de 
spelling niet toereikend is of de inhoud verouderd is. Dit wil ze vandaag graag aanpassen. 
Het bestuur wil niet al te lang stil staan bij elke wijziging. Om deze reden is op de powerpoint 
presentatie duidelijk weergegeven wat er veranderd is en vervolgens kunnen er vragen over 
stellen gesteld worden. Per twee artikelen zal er op de volgende manier gestemd worden:  

 
Verlangt iemand stemming over de aanpassing/ toevoeging van dit artikel.  Indien geen 
bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel worden aangenomen 
 
Lisa Korteweg gaat naar het artikel 4 en 5:  
 
Art. 4 Personen die lid willen worden van de vereniging dienen een schriftelijk of digitaal 
verzoek daartoe in bij het bestuur. 
 
Art. 5 Personen die hun lidmaatschap bij de vereniging willen beëindigen dienen een 
schriftelijke of digitale kennisgeving daarvan in bij het bestuur 
 
Lisa Korteweg: “Bij Atlas gaat tegenwoordig bijna alles digitaal. Vandaar dat we naast 
schriftelijk ook het woord digitaal willen toevoegen. Zo ook bij artikel 5.” 
 
Sander de Bruin: “Waarom staat de vereniging erbij? Het gaat toch sowieso om Atlas?” 
 
Lisa Korteweg:  “We vonden het vollediger zo.” 
 
Lars Heuver: “En het staat ook bij artikel 4, dus dan blijft het HR consequent.” 
 
Saskia van Driel: “Waar betaal je voor bij het veranderen van de statuten?” 
 
Lars Heuver: “De notaris.” 
 
Saskia van Driel: “Maar ook voor deze veranderingen?” 
 
Lisa Korteweg: “Nee dit is het HR. Er komt ook nog een aparte statuten-ALV. Dat moet dan in 
één keer goed zijn.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 4 en art. 5 zijn aangenomen. 

 
 

 Artikel 9 en 10:  
 
Art. 9 Indien een lid zich heeft ingeschreven voor een activiteit en/of heeft deelgenomen aan 
een activiteit, zoals bepaald in art. 8, dient het betreffende lid ook aan de bijdrage te voldoen. 
 
Lisa Korteweg: “Door deze formulering is het duidelijker dat inschrijven gelijk staat 
aanbetaling, tenzij er geen verlies wordt gemaakt als jij je uitschrijft.” 
 
Alwin van der Ven: “Hoe is het nu met deelnemerslijst en reservelijst? Als je deel bent van de 
reservelijst, is dat dan ook inschrijven is betalen?” 
 



Lisa Kortweg: “Normaal gesproken hoef je niet te betalen als je op de reservelijst staat. 
Maar als je bent ingeschreven en je kan niet meer en er is geen opvulling, dan moet je wel 
betalen.” 
 
Alvin van der Ven: “Ik vind ingeschreven vager dan deelnemerslijst” 
 
Lars Heuver: “Ik ben het wel met je eens ja. En wil je dan ook dat het deelgenomen wordt?  
 
Alvin van der Ven: “Ja, vind ik wel duidelijker.” 
 
Anne van Gemst: “Kun je ook ‘financiële’ toevoegen tussen ‘de’ en ‘bijdrage’? Dat is mooier 
en vollediger.” 
 
Lana Hoekstra: “Ik ben het eens met Alwin, maar in welk opzicht is ingeschreven staan 
anders dan op de deelnemerslijst staan?” 
 
Lisa Korteweg: “Als je ingeschreven staat kun je ook nog op de reservelijst staan. Je moet 
pas betalen als je een mail hebt gekregen dat je echt op de deelnemerslijst staat.” 
 
Daan van den Berg: “Ik zat te denken en volgens mij gaat het verschil niet per se op want het 
en/of dekt de lading al.” 
 
Alwin van der Ven: “Laat je dan alles van een slash afhangen?” 
 
Daan van den Berg: “Als het werkt, waarom niet?” 
 
Lisa Korteweg: “Als we de toevoegingen van Alwin en Anne toevoegen dan zijn we vollediger 
dus dat doen we maar wel.” 
 
Sander de Bruin: “Stel je gaat als skileraar mee op wintersport, dan heb je ook een niet-
fysieke bijdrage. Die heb je nu niet gecoverd. Zoals het hier nu staat kan hij gewoon betalen 
en niet lesgeven.” 
 
Lisa Korteweg: “Dat gaat per contract. Dat is anders.” 
 
Lars Heuver: “Het gaat hier om de financiële bijdrage.“ 
 
Piotr van den Akker: “Het woordje ‘aan’ moet weg. Je voldoet een bijdrage.” 
 
Daan van den Berg: “Inderdaad je voldoet een bijdrage.” 
 
Lars Heuver: “Nee je voldoet aan een bijdrage.” 
 
Lisa Korteweg: “Als het geen verschil maakt dan laten we het zo en gaan we door met 
instemmen.”  
(Later bleek dat Piotr gelijk had, dus is ‘aan’ uit het artikel gehaald.) 
 
Uiteindelijke versie:  
Art. 9 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. 
 



 
Art. 10 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. 
 
Lisa Korteweg: “Atlas werkt sinds twee jaar met automatisch incasso. Dit moet natuurlijk 
verwerkt worden in het HR. Met deze formulering is het dus zo dat op het moment dat onze 
penningmeester een incasso uitvoert, het lid een maand heeft om aan de betalingsverlichting 
te voldoen.” 
 
Piotr van den Akker: “Worden er herinneringen over die betalingen verstuurd?” 
 
Lars Heuver: “Voor elke incasso krijg je een bericht.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dit is een stok achter de deur. Er zijn uitzonderingen.” 
 
Siegert van den Berg: “Een toevoeging: ‘het bestuur kan alleen ontzetten met 
verantwoording van de ALV.’” 
 
Vera Brouwer: “Er moet een punt aan het einde aan de zin.” 
 
Lisa Korteweg: “Daar heb je een punt. Dank je wel.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 9 en art. 10 zijn aangenomen. 
 
Artikel 14 en 16.  

Art. 14 Declaraties dienen uiterlijk twee weken na de datum van de desbetreffende activiteit 
ingediend te worden. Declaraties die later worden ingediend hoeven niet gehonoreerd te 
worden. 
 

Lisa Korteweg: “Declaraties gaan tegenwoordig niet meer op een bon. Naast dat ze op de 
afrekening komen te staan, moeten ze, indien je het geld terug wil hebben, ingeleverd 
worden op het declaratieformulier op de Atlaskamer.” 

 

Siegert van den Berg: “Ik weet niet uit mijn hoofd of declaraties in het HR wordt gedefinieerd. 
Nu wordt het woord declaratie in ieder geval niet gedefinieerd. Dat is niet volledig.” 
 

Aafke Schaap: “Dat haal je hier nu mee weg.” 

 

Caspar Schoevaars: “Eens.” 

 

Lisa Korteweg: “Oke dus dan voegen we aankoopbewijs toe. ‘Declaraties dienen met 
aankoopbewijs uiterlijk (…)” 

 

Babette Visschedijk: “We hebben net voor de kerstvakantie een activiteit. Ik neem aan dat we 
niet in de kerstvakantie naar de Atlaskamer moeten komen voor het declareren?“ 

 



Caspar Schoevaars: “Dit is een richtlijn. Natuurlijk hoef je niet in kerstvakantie komen.” 

 

Anne Jonker: “Kun je dan niet beter werkdagen er van maken?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja dat is beter.” 

 

Anne jonker: “Als we gaan muggenziften: het moet kamerdagen zijn want er zijn ook nog 
werkdagen in de vakantie.” 

 

Sander de Bruin:  “Vind ik een goeie!” 

 

Lisa Korteweg: “Oke dus dan doen we nu kamerdagen.” 

 

Uiteindelijke versie: 

Art. 14 Declaraties dienen uiterlijk tien (10) kamerdagen na de datum van de desbetreffende 
activiteit ingediend te worden met aankoopbewijs. Declaraties die later worden ingediend 
hoeven niet gehonoreerd worden.  

 

Art. 16 Het bestuur heeft een zittingstermijn van twaalf maanden. De wissel-ALV vindt plaats 
in mei, tenzij er met goede redenen op een algemene ledenvergadering met instemming van 
de leden anders wordt besloten. 

Lisa Korteweg: “Tegenwoordig is de wissel altijd in mei.” 

 

Siegert van den Berg: “Hebben jullie de 24e de wissel? Dan moeten jullie eigenlijk nu 
instemming vragen.” 

 

Caspar Schoevaars: “Dan hebben jullie het ook fout gedaan.” 

 

Siegert van den Berg: “Ja, dus nu wil ik jullie van die fout behouden.” 

 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 14 en art. 16 zijn aangenomen. 
 
Artikel 22 en 25:  
 
Art. 22 Een bestuur is te allen tijde verplicht een voorstel tot wijziging van de interne 
functieverdeling aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. 
 
Lisa Korteweg: “Taakverdeling zou impliceren dat we bij elke wijzing jullie moeten inlichten; 
als Hanne bijv de takenlijst zou bijhouden ipv Timothy. Wanneer er echter grote 
veranderingen met betrekking op functie worden doorgevoerd dan is het echter wel zaak dat 
de ALV hierover inlichten. Dan zou ik vicevoorzitter worden en Hanne bijv voorzitter.” 
 
Aafke Schaap:  “Ik ben het hier niet eens want als functie krijg je taken waar iedereen vanuit 



gaat dat je die doet. Het is wel handig om dat te weten. Daarom wordt bij de Wissel-ALV 
bepaald wie welke taken doet.”  
 
Lisa Korteweg: “Er zijn heel vaak vage scheidingslijnen in de taakverdelingen. Moet je dat 
dan elke keer verantwoording gaan afleggen aan de ALV?”  
 
Aafke Schaap: “Misschien kun je er kerntaken aan toevoegen ofzo?” 
 
Lars Heuver: “De taakverdeling per functie ligt ook ook nergens vast. Op dit moment is het 
dus niet nodig om dit te melden aan de ALV.” 
 
Sander de Bruin: “Wat ook bij de taakverdeling hoort , is wie verantwoordelijk is voor een 
bepaalde commissie.”  
 
Lars Heuver: “Daar is een apart HR-punt voor.” 
 
Sander de Bruin: “Maar is wel hiermee verbonden. Het gaat om wat het bestuur verplicht is 
met ons de delen. ” 
 
Lars Heuver: “Dat staat al in het HR.” 
 
Sander de Bruin: “Daar staat dat wat jullie verplicht zijn met ons te delen?” 
 
Lars Heuver: “Ik zoek het op.” 
 
Siegert van den Berg: “Wat ik raarder vind is dat je sowieso niet kan veranderen van functie, 
want zo ben je gechargeerd. Ze zijn allebei nutteloos. Dus doe hem dan helemaal weg.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan weten de leden niet meer wat de interne taakverdeling is. Dat lijkt me 
onhandig.” 
 
Siegert van den Berg: “Misschien kun je een artikel met kerntaken aan het eind van het HR 
maken. Dan kun je daar op terugvallen. Bij een wisseling van taken is het dan wel handig dit 
te melden aan de ALV.” 
 
Anne Jonker: Is het een idee om dit artikel te verwerpen en ook misschien een online 
document met de huidige taakverdeling te hebben?  Dat is heel prettig voor de leden.” 
 
Lisa Korteweg: “Daar kunnen we naartoe werken. Voor artikel 22: voegen we er kerntaken 
aan toe zoals Aafke voorstelt? 
 
Lars Heuver: “De kerntaken van voorzitter, secretaris en penningmeester, staan al vast in 
het HR. En artikel 43 gaat over de verdeling van de verantwoordelijkheid van de 
commissies.”  
 
Sander de Bruin: “Ik geloof je. En je kunt ook bij een interne vergadering gaan zitten of de 
notulen opvragen en dan weet je ook de verdeling.” 
 
Alwin van der Ven: “Ik struikel over het woord verplicht. Ik zou eerder bevoegd doen.” 
 
Lars Heuver: “Ik ben eigenlijk voor om hem helemaal te schrappen want het ligt al vast. 
Arikel 22 is überhaupt onnodig.”  



 
Lisa Korteweg: “Ik stel voor er niet over te stemmen. Het bestuur gaat er dan verder over 
denken.” 
 
Er wordt niet gestemd over artikel 22. 
 
 
Art. 25 Het bestuur stelt een jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar en een begroting 
voor het komende kalenderjaar op. 
 
Lisa Korteweg: “Deze formulering vinden wij beter.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan artikel 25 zijn goedgekeurd. 
 
Artikel 35 en 35.2 
 
Art. 35.1 De penningmeester brengt een financieel jaarverslag uit over het afgelopen 
boekjaar op de eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe boekjaar. Tevens 
presenteert hij/zij op de laatste algemene ledenvergadering van het boekjaar een begroting 
voor het volgende boekjaar.  
 
Lisa Kortweg: “We hebben er 35.1 van gemaakt voor de volledigheid.”  
 
Art. 35.2 De penningmeester behoudt zich het recht voor om de begroting naar eigen inzien 
aan te passen met een bedrag tot en met twee-en-een-half procent (2,5%) van het totaal op 
de begroting per boekjaar. Dit dient altijd in overleg met de rest van het bestuur te gebeuren. 
Aanpassingen die dit maximum overschrijden moeten middels een stemronde op de 
algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. 
 
Lisa Korteweg: “Onze begroting wordt, zoals jullie gezien hebben, steeds groter. Om met 
deze veranderingen mee te gaan is het beter om een percentage vast te stellen dan een vast 
bedrag. 
 
Sander de Bruin: “Hoe komen jullie bij 2,5 procent?” 
 
Lisa Kortweg: “Eerst hadden we vijf procent, maar dat bleek te groot toen er opeens meer 
subsidie bij kwam. Dus dit bleek een goed reëel bedrag.” 
 
Sander de Bruin: “Is dit alleen voor jullie begroting?” 
 
Lars Heuver: “Nee dit is juist voor volgende besturen.” 
 
Sander de Bruin: “Maar stel we worden kleiner. Dan verandert het bedrag mee naar 
beneden.” 
 
Lars Heuver: “Maar de vereniging groeit flink, zeker als je kijkt naar het aantal 
geïnteresseerden op de open dagen.” 
 



Siegert van den Berg: “Dit gaat niet over de budgetten van commissies. Daar mag Cas niet 
zomaar in gaan kloten.” 
 
Rex Panneman: “Een tekstueel dingetje: ik zou in plaats van inzien inzicht doen.” 
 
Caspar Schoevaars: “Ik vind het prima.” 
 
 Lars Heuver: “Ik ook.” 
 
Sieger van den Berg: “Misschien is het ook beter om er ‘jaarbegroting’ van te maken.” 
 
Daan van den Berg: “‘Twee en een half procent’ is zonder koppeltekens.”  
 
Hanne Oberman:  “Ik heb het gegoogled op Onze Taal!” 
 
Daan van den Berg: “Ik net ook. En je hebt het fout.” 
 
Hanne Oberman: “Oh, sorry!” 
 
Lisa Korteweg: “We nemen de opmerkingen van Rex, Siegert en Daan mee. Met die 
aanpassingen meegenomen, verlangt iemand stemming?” 
 
Uiteindelijke versie:  
Art. 35.2 De penningmeester behoudt zich het recht voor om de jaarbegroting naar eigen 
inzicht aan te passen met een bedrag tot en met twee en een half procent (2,5%) van het 
totaal op de begroting per boekjaar. Dit dient altijd in overleg met de rest van het bestuur te 
gebeuren. Aanpassingen die dit maximum overschrijden moeten middels een stemronde op 
de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 35,1  en art. 35.2 zijn aangenomen. 
  
Artikel 38 en 42 
 
Art. 38 Minimaal twee maanden voor de wissel-ALV wordt er vanuit het bestuur een oproep 
geplaatst middels de communicatiekanalen waar de vereniging over beschikt dat leden die 
geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie zich schriftelijk of digitaal kunnen aanmelden bij 
het aftredende bestuur. 
 
Lisa Kortweg: “Deze formulering gaat meer met de tijd mee.” 
 
Sander de Bruin: “Het wordt gewoon wat vager zo. Zou je niet de website en de LASpost 
laten?” 
 
Lisa Korteweg: “Dit dekt meer de lading.” 
 
Matthijs Mantel: “Zou iemand zich kunnen inschrijven voor het bestuur met een 
twitterbericht?”  



 
Lisa Korteweg: “Nee dit gaat over van ons naar jullie toe.” 
 
Matthijs Mantel: “Dan is het nog steeds veel vaag.” 
 
Anne van Gemst: “Het gaat toch altijd via de mail? Zou je dat er dan niet in zetten?” 
 
Caspar Schoevaars: “Kunnen we niet via het kanaal gekozen door het bestuur doen?” 
 
Matthijs Mantel: “Nee ook niet, want het is nog steeds vaag zo.” 
 
Lana Hoekstra: “Ja nu kun je ook alleen via de laspost doen toch?” 
 
Sande de Bruin: “Ja of naar vijf mensen via een twitterbericht.” 
 
Lars Heuver:  “En als we er een oproep naar alle leden van maken?” 
 
Sander de Bruin: “Ja daar ben ik het wel mee eens.” 
 
Lana Hoekstra: “Zou er niet minimaal twee kanalen bij zetten.” 
 
Lisa Korteweg: “Dat hoeft niet als het HR garandeert dat je een oproep krijgt.” 
 
Lisa Korteweg: “Dus het wordt:  ‘er vanuit het bestuur naar alle leden een oproep gedaan 
middels de communicatiekanalen …’.” 
 
Lars: “Ik ga hem even herschijven dan.” 
 
Uiteindelijke versie:  
Art. 38 Minimaal twee maanden voor de wissel-ALV wordt er vanuit het bestuur een oproep 
gedaan aan alle leden middels de communicatiemiddelen waar de vereniging over beschikt, 
dat leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie zich via het kanaal dat gekozen is 
door het bestuur kunnen aanmelden.   
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 38 zijn aangenomen.  
 
Art. 42.1 Wanneer geen enkel kandidaat-bestuur is verkozen, kan stemming plaatsvinden 
over individuele kandidaten.  
 
Lisa Kortweg: “Artikel 42 hebben we opgesplitst in 3 deelartikelen, omdat het zo 
overzichtelijker is. Bovendien vonden wij dat het woord kandidaat al de lading dekt en 
hebben we “personen, die zich kandidaat hebben gesteld voor een functie in het bestuur”, 
vervangen door kandidaten. 
Ook zijn er de dubbele streepjes weggehaald en  
 
Art. 42.2 Individuele personen kunnen zich zowel voor als tijdens de wissel-ALV kandidaat 
stellen voor een functie in het bestuur. 
 
Art. 42.3 Een kandidaat kan, als hij/zij voor een bepaalde functie niet gekozen wordt, zich 
alsnog kandidaat stellen voor een andere functie. 
 



Saskia van Driel: “Artikel 42.2 heeft geen punt.” 
 
Lisa Korteweg: “Goeie!” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 42 zijn aangenomen. 
 
 
Artikel 51 en 52  
 
Art. 51 De penningmeester van een commissie is verplicht voorafgaand aan een te 
organiseren activiteit een begroting in te dienen bij de penningmeester van het bestuur. De 
begroting moet minimaal veertien dagen voor het plaatsvinden van de te organiseren 
activiteit ingediend zijn.  
 
Lisa Korteweg: “Het is tegenwoordig niet de voorzitter maar de penningmeester van een 
commissie die verantwoordelijk is over de begroting. Deze moet 14 dagen van te voren 
ingeleverd zijn, onafhankelijk van het bedrag.” 
 
Anne Jonker: “Ook hier die veertien dagen weer.” 
 
Lisa Kortweg: “Dus het moet weer tien kamerdagen worden.” 
 
Aafke Schaap: “Maar de voorzitter van de commissie is toch verantwoordelijk dat die dingen 
gefixed zijn? Ik vind het niet een heel nuttige aanpassing.” 
 
Lisa Korteweg: “Maar niet om het in te dienen.” 
 
Anne van Gemst: “Is het een richtlijn of strak? Kleine activiteiten worden soms pas later 
opgezet.”  
 
Lisa Korteweg: “Nee dit is inderdaad soepel bedoeld.”   
 
Anne van Gemst: “Ik vind het best strak klinken zo.” 
 
Caspar Schoevaars: “Ik vind het in dit geval kamerdagen niet een goede. Dat zou namelijk 
betekenen dat activiteiten van de Kick-off week als voor de zomervakantie vast moeten 
staan.” 
 
Lisa Korteweg: “Inderdaad. Dus geen kamerdagen hier.” 
 
Casper van Hensbergen: “Ik vind het moeilijk dat het in de praktijk anders kan werken. De 
penningmeester kan nu misbruik maken. Stel dat een begroting pas elf dagen van tevoren is 
ingediend, dan kan Cas na afloop van een activiteit zeggen we betalen niet.” 
 
Siegert van den Berg: “Nee je interpreteert het verkeerd. Het gaat hier puur om het tijdstip 
van indienen, zodat de penningmeester genoeg tijd heeft om de activiteit goed te keuren. 
Want je mag überhaupt geen geld van Atlas uitgeven als het niet wordt goedgekeurd.” 
 
Lisa Korteweg: “Goed dat dit onderscheid nu wordt gemaakt. Het gaat hier puur om dat de 
penningmeester dit binnen zoveel dagen indient bij Cas.”  
 
Lisa Korteweg: “Dus we laten hem zo.” 



 
Art. 52 Commissieleden zijn verplicht voor hun eigen activiteit te betalen, tenzij zij minimaal 
veertien dagen voorafgaand aan de activiteit toestemming hebben gevraagd voor vrijstelling 
van betaling aan het bestuur en deze hebben gekregen. 
 
Lisa Korteweg: “Het bestuur wil dit graag van te voren weten i.v.m. de begroting.” 

 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 52 zijn aangenomen.  
 
Artikelen 54 en 62 
 
Art. 54 De penningmeester van een commissie is verplicht alle financiële handelingen te 
registreren. Na afloop van een activiteit is de penningmeester van een commissie verplicht 
een afrekening in te dienen bij de penningmeester van het bestuur. Dit dient binnen veertien 
dagen na het plaatsvinden van de activiteit te geschieden.  
 
Lisa Korteweg: “Ook hier gaat het om de penningmeester en niet de voorzitter. Daarnaast 
moet de afrekening altijd 14 dagen na de activiteit ingeleverd worden.” 
 
Alwin van der Ven: “Ook hier dagen weer.” 
 
Siegert van den Berg: “Nee niet eens, want je hoeft de kamer niet in voor het opsturen van de 
afrekening.” 
 
Art. 62 De algemene ledenvergadering wordt tenminste tien werkdagen van tevoren door de 
secretaris bijeengeroepen door middel van een uitnodiging per mail. Eventuele 
mededelingen en officiële stukken worden met de uitnodiging meegestuurd. 
 
Lisa Korteweg: “Hier zijn er aanpassingen gemaakt die ervoor zorgen dat het artikel meer 
up-to-date is.” 
 
Anne van Gemst: “Ik zou het bestuur doen i.p.v. secretaris. Dan sluit je persoonlijke onmacht 
uit.” 
 
Lars Heuver: “Maar dat is HR technisch niet mogelijk. Er staat vast dat de secretaris alle 
interne communicatie doet.” 
 
Aafke Schaap: “Waarom staat hier dan wel per mail als het hiervoor alle 
communicatiemiddelen was?”  
 
Lars Heuver: “Omdat het meer officieel is hier. Maar dat is mijn mening.” 
 
Lisa Korteweg: “Dus ook hier oproep doen en communicatiemiddelen?” 
 
Aafke Schaap: “Vind het persoonlijk niet mooi, maar is wel consistent.”   
 
Lisa Korteweg: “Ga je er om wakker liggen?” 
 
Aafke Schaap: “Zeker niet.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan art. 54 en art. 62 zijn aangenomen. 

 



Artikel 82 
 
Art. 82 Bij de HINWOZL (Heeft Iemand Nog Wat Op Zijn Lever) kunnen vragen aan het 
bestuur worden gesteld dat deze beantwoordt indien de vragen van toepassing zijn. Tevens 
kunnen er ter zake doende mededelingen worden gedaan.  
 
Lisa Korteweg: “Het bestuur is van mening dat HINWOZL, wat aan het einde van elke ALV 
wordt gebruikt, verouderd is en niet meer de huidige gang van zaken rondom vergaderen 
dekt. Ten eerste kunnen er mededelingen worden gedaan aan het begin van de vergadering 
bij het agenda punt mededelingen. Ten tweede vervangt HINWOZL de normale agendapunt 
van Wat Veder Ten Tafel Komt (WVTTK). De WVTTK geeft leden de mogelijkheid om nieuwe 
gespreksonderwerpen aan de orde te brengen vóór en tijdens de vergadering. Ten derde 
heeft Atlas al een rondvraag, waar leden nog vragen kunnen stellen. Het bestuur stelt dan 
ook voor om artikel 82 te verwijderen te vervangen met de normale agendapunt WVTTK. 
Omdat de WVTTK standaard is, hoeft het niet worden opgenomen in het HR.”  
 
Siegert van den Berg: “Ten eerste: hoe een agenda eruit ziet staat niet het HR. Ten tweede: 
een lid moet ten allen tijden zorgen kunnen uiten en input leveren. Ik vind dus dat het erin 
gehouden moet worden.” 
 
Lisa Korteweg: “Dus je wil de HINWOZL erin houden en een extra artikel voor de WVTTK?” 
 
Sander de Bruin: “Volgens mij gaat het Siegert niet per se om de structuur van de agenda, 
maar dat er een punt moet zijn waar een lid kan vertellen wat hij nog niet heeft kunnen 
vertellen.” 
 
Aafke Schaap: “Ten eerste is de HINWOZL wel een beetje Atlastraditie. Ten tweede zijn jullie 
het niet eens met de beschrijving van de HINWOZL. Die kunnen jullie dan aanpassen, maar 
de HINWOZL kan er wel in blijven.” 
 
Anne van Gemst: “Ik heb een voorstel voor een artikel: ‘Tijdens elke ALV  moet er een 
moment voor leden zijn om inspraak te leveren’ Dan maakt het niet uit hoe het heet.” 
 
Lisa Korteweg:  “We gaan er verder over denken en we komen er later op terug!” 
 
Timothy Bland: “We hebben dit artikel opgepakt omdat Siegert twee ALV’s geleden vond dat 
deze overbodig was.” 
 
Siegert van den Berg: “Oh, dan ben ik nu veel wijzer geworden.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat art. 82 niet is aangenomen. 
 
 
7. Cursusrecensie prijsuitreiking 
 
Lisa Korteweg geeft het woord aan Lars Heuver voor de uitreiking van de beste 
cursusrecensie. 
 
Lars Heuver: “Ik wil jullie allemaal vragen cursusrecensies in te vullen. Ik ben bezig met het 
maken met een alternatieve studiegids dus daar word ik heel blij van.”  
 



Deirdre Meursing: “Gaat dit over alleen LAS vakken?” 
 
Lars Heuver: “Het gaat over vooral LAS vakken  maar zeker ook over andere vakken.” 
 
Deirdre Meursing: “Ook over de LAS scriptie?” 
 
Lars Heuver: “Ja ook.” 
 
Lars Heuver: “De prijs gaat naar Liza Kruisselbrink! Gefeliciteerd!” 
 
8. H.I.N.W.O.Z.L.: Heeft iemand nog wat op zijn lever?  
 
Deirdre Meursing: “Hoe staat het met de nieuwe kamer?” 
 
Lisa Korteweg: “We hebben het er bij het SVO over gehad. We hebben gezegd dat de 
verhoudingen scheef zijn en andere verenigingen zeggen ‘ja klopt’.  Maar we weten ook dat 
de uni te weinig kamers beschikbaar stelt. Dus we moeten het met elkaar onderhandelen. 
De studentassessor gaat dit niet doen. Nu is er een commissie opgericht die moet 
aankaarten dat er te weinig ruimte is. Maar in korte termijn  gaan we niet van kamers 
wisselen, helaas. We doen ons uiterste best.” 
 
Aafke Schaap: “Hoe zit het met het overstappen van  bank?” 
 
Lisa Korteweg: “Het staat op Caspar zijn takenlijst. We zijn er mee bezig.” 
 
Sander de Bruin: “Ik was altijd er op tegen om op de Uithof te gaan zitten, tot ik hun kamers 
zag en dat je daar bier mag drinken. Dus ik zou er naar kijken. En jullie hebben het goed 
gedaan ondanks alle drukte en onrust.” 
 
Aafke Schaap: “Waarom geen straatgevecht met andere verenigingen hahaha?” 
 
Siegert van den Berg: “We hebben deze kamer gekregen door het bezetten van het 
Bestuursgebouw door bestuur 4 of 5. Misschien kunnen we nu het Aliashok bezetten. Dit is 
meer daadkrachtig dan zo’n commissie.” 
 
Lisa Korteweg: “Dank je wel voor deze bijdragen, we nemen het mee.” 
 
9. Rondvraag  
 
Geen vragen 
 
10. Sluiting  
 
Lisa Korteweg sluit de ALV om 21.58 uur.      
 
11. Borrel 

 
 


