
 
Notulen Algemene Ledenvergadering  
USLAS ATLAS  
 
Datum: Woensdag 21 mei 2014  
Aanvang: 19:00  
Lokatie: Senaatszaal, Academiegebouw, 
Domplein 29  
 
Aanwezig:  
Bestuur:  
Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg, Saskia 
Huijgen  
Kandidaatsbestuur: Sander de Bruin, Esmee Haverkort, Siegert van den Berg, Aafke 
Schaap, Deirdre Meursing  
 
Leden: Sanne Haverkort, Jip Werner, Saskia van Driel, Anne Hoks, Lisa Korteweg, 
Merel Holman, Sonja Pleumeekers, Eline van Oosterhout, Laurens Frowijn, Caspar 
Schoevaarts, Cika Schulz, Helene van de Ven, Ina Klamer, Annabelle Poelert, Sophia 
Evertse, Simone van der Meer, Indy van de Sande, Vera Brouwer, Rosa Wevers, Eva 
Kempers, Anne Rotteveel, Vivian Hartlief, Zina Broeksma, Sophie Vissers, Yling Ylang 
Garcia, Lieke van der Meer, Remy Middelhoff, Anne Jonker, Jessie Poelsma, Tessa 
Stoffelsen, Mert Blommestijn, Roy van den Berg, Emma Groenendijk, Konstantin 
Gisevius, Maaike van Buuren, Alwin van der Ven, Tomás Nijman.  
Zina Verberk komt om 19:19 binnen.  
Roel van Itallie en Davida Rauch komen om 19:49 binnen.  
Romee Klis komt om 19:58 binnen  
 
1. Opening 19:15  
Julia Matser opent de laatste Algemene Ledenvergadering van het negende bestuur 
der USLAS Atlas om 19:15 door te zeggen dat ze niet kan wachten op de presentatie 
van het beleidsplan. Ze vindt het leuk dat er zoveel ouders en leden zijn. Ze heet 
iedereen persoonlijk welkom.  
 
2. Mededelingen 19:20  
Julia Matser heeft enkele mededelingen vanuit het bestuur. Ten eerste vraagt ze of 
iedereen die een vraag heeft zijn hand op wil steken en voor- en achternaam wil 
zeggen zodat de secretaris op naam kan notuleren. Ten tweede nodigt Julia iedereen 
uit voor Let’s go Sparrow vanavond, een groots feest waarop we het nieuwe bestuur 
kunnen vieren. Ten derde vertelt Julia over de nieuwe tweewekelijkse mail. Ten 
vierde nodigt Julia iedereen die wilt uit om op de Atlaskamer zijn of haar 
vakantiebestemming op de grote Atlaskaart te schrijven zodat we ook dit jaar weer 
een mooi vol bord krijgen. Ten vijfde zegt ze dat het negende bestuur nog één laatste 
wijziging aan het Huishoudelijk Regelement (HR) wil toevoegen, waar later over 
gestemd dient te worden. Ten zesde wijst Julia op de stembriefjes op de stoelen.  
Julia vraagt of er nog mededelingen zijn vanuit het bestuur.  
Sophia Evertse: Is er nog een borrel na deze ALV?  
Julia: Uiteraard, in de Lebowski!  



Annabelle Poelert: Kunnen de boxen uit?  
Julia: Oke  
 
3. Goedkeuren Notulen 19:25  
De notulen wordt goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen.  
 
4. Vaststellen Agenda 19:25  
De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen op- of aanmerkingen.  
 
5. Cursusrecensies 19:30  
Julia Matser trekt een lootje om te kijken wie dit keer de cursusrecensies heeft 
gewonnen. De winnaar is Mert Blommestijn! Mert kiest voor Jules de Boule!  
Remy Middelhoff: Hoeveel recensies zijn er ingevuld?  
Saskia Huijgen: 8  
 
6. HR toevoeging + stemmen 19:35  
Julia Matser presenteert de volgende toevoeging aan het Huishoudelijk Regelement:  
Art. 87  
Kapitaal uit het Fonds Statutaire Verbeteringen dient enkel gebruikt te worden om 
kosten die aan een wijziging van de statuten verbonden zijn, te betalen.  
Art. 87 wordt art. 88.  
Julia vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.  
Remy: Ik ben tegen dit artikel omdat hierdoor elk geld in dit fonds perse hierin moet 
worden gestopt. Liever: als het bestuur anders besluit, eraan toevoegen.  
Daan: Nee want dan kan je net zo goed een potje oprichten met al het geld daarin. Er 
moeten regels aan gebonden worden.  
Roy van den Berg: Hoeveel zit erin  
Nathalie Immerzeel: 450 euro  
Er volgt een stemming:  
Voor: 37 voor  
Tegen: 1 tegen  
Blanco: 4 blanco  
Het artikel wordt toegevoegd.  
 
7. Evaluatie 9e bestuur 19:45  
Julia Matser reflecteert op het afgelopen jaar. Centraal dit jaar stond het thema 
‘structurering’. Naarmate Atlas ouder wordt moet de vereniging ook professioneler 
en beter georganiseerd worden. Het negende bestuur heeft hier aan bij gedragen 
door bijvoorbeeld het Atlas ABC (de  



bijbel voor volgende besturen), de functie-overdrachtsdocumenten en handleidingen 
voor commissies te structureren.  
Ten eerste was café Lebowski een grote vooruitgang. We hebben veel sponsorgeld 
gekregen en de locatie was geweldig.  
Ten derde hebben we Stijn Peeters officieel onder contract gesteld om de website bij 
te houden, waardoor we niet langer afhankelijk zijn van losse afspraken en 
vriendendiensten. Helaas waren een hoop van de cursusrecensies daarom een 
tijdlang niet bereikbaar, waarvoor onze excuses. Samen met Stijn hebben wij 
daarnaast ook een nieuw systeem voor de tweewekelijkse mail gerealiseerd. Deze is 
een stuk persoonlijker dan de vorige.  
Ten vierde hebben wij de alumnivereniging Aflas nieuw leven ingeblazen. In 
samenwerking met het vorige Aflas bestuur werd er besloten dat het tijd werd voor 
opvolging. Deze is er gekomen in de vorm van Justin Hoek, Mert Blommestijn, 
Francine Uijttewaal Lauren, en Mitchell van de Klundert. Wij wensen het KB en Aflas 
veel succes met de samenwerking.  
Ten vijfde moeten we helaas toch opmerken dat een hoop activiteiten dit jaar niet 
door zijn gegaan in verband met te weinig inschrijvingen. Ondanks dat wij als bestuur 
niet heel veel kunnen veranderen aan de opkomst bij losstaande activiteiten, vinden 
wij het toch heel jammer.  
Ten zesde hebben wij een start gemaakt met de algehele structurering en 
professionalisering van de vereniging door een potje aan te maken voor het 
verbeteren van de statuten. Hier is veel geld voor nodig, maar het begin is in ieder 
geval gemaakt.  
Ten zevende heeft Atlas eindelijk een Credit Card.  
Ten achtste, in ons beleidsplan wilden wij commissies een soort mini beleidsplannen 
laten schrijven, wat goed gelukt is.  
Als laatste hebben we Atlas zien ontwikkelen. We streefden ernaar om een open 
bestuur te zijn en dit hebben we naar ons idee zeker bereikt. Er waait een nieuwe 
wind door Atlas heen, wat je ook terug ziet in de vorming van het tiende 
kandidaatsbestuur. Het is tijd voor een nieuwe generatie Atlasleden.  
Julia vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.  
Remy Middelhoff: Wat zijn jullie grootste leerpunten en dingen die jullie aan het 
tiende bestuur willen meegeven?  
Julia: Onze persoonlijke leerpunten komen later bij de aftreedrede.  
Annabelle Poelert: Ik vond het een eerlijke en goede evaluatie. Leuk om te horen.  
Julia: Dankje!  
Roy van den Berg: Je noemde de overdracht, wat hebben jullie daaraan verberterd?  
Julia: We hebben meer taken eerder overdragen. Zo kon het het kandidaatsbestuur 
al oefenen met hun taken terwijl wij over hun rug meekeken.  
 
8. Presentatie beleidsplan KB 19:55  
Sander de Bruin presenteert zijn kandidaatsbestuur: Deirdre Meursing, Siegert van 
den Berg, Sander de Bruin, Esmee Haverkort en Aafke Schaap. Daarna presenteert 
hij het beleidsplan van het tiende kandidaatsbestuur. De belangrijkste punten staan 
in het beleidsplan die op de website gevonden kan worden.  
Sander vraagt of er nog vragen of aan- of opmerkingen zijn.  
Jessie Poelsma: Vaker SociaLASsen is een leuk idee, maar is het niet leuk om 
LASagna daarbij te betrekken?  



Sander: Zeker, het is niet een activiteit voor alleen het bestuur, LASagna mag zeker 
meedoen en andere commissies ook.  
Remy Middelhoff: Waarom hebben jullie transparantie als tweede kopje, dan lijkt het 
alsof er veel aandacht aan moet worden besteed. Is geen echte verandering toch?  
Sander: Op het schema van andere bestuurlijke beleidsplannen was dit ook zo 
opgesteld. Wij hebben hier ook naar gekeken en we hebben zo onze veranderingen 
aangebracht. Dit was in de structuur zoals vorige jaren.  
Siegert: Er zijn geen hele grote veranderingen, maar deze zijn wel elk jaar heel 
belangrijk voor de vereniging.  
Alwin van de Ven: Hoe wordt bekend wanneer de BV’s zijn? Zijn die elke week of 
zoiets dergelijks?  
Sander: Er is inderdaad een mogelijkheid om de bestuursvergadering bij te wonen. 
Vergaderingen zijn elke week en indien iemand aanwezig wilt zijn moet dit twee 
weken van te voren aangegeven zijn bij het bestuur.  
Alwin: Hier staat nog een week van te voren  
Sander: Dan klopt dat. Excuses.  
Jessie Poelsma: Hoe willen jullie de communicatie met OC en Infoteam verbeteren?  
Sander: Meer communicatie, praten met Ria van der Lecq, wat kan Atlas doen en wat 
mogen ze doen. We worden gevraagd voor open dagen en matchingsdagen, maar wij 
denken ook dat Atlas goed haar leden kent en wij kunnen goed de LASers eruit 
pikken die enthousiast het idee van LAs over kunnen brengen en hierbij willen 
helpen. We zouden misschien zelfs informatie op de site willen verstrekken. Eerst 
gaan we dit bespreken met Ria, want het is een gevoelig onderwerp. Normaliter 
mogen wij er niets aan veranderen, dus voor nu richten op beter communiceren.  
Jessie: Sommige dingen zijn niet helemaal haalbaar, twee aparte organen. De 
informatie op de website is trouwens al goed.  
Sander: Eerste punt is banden aanhalen daarna zien we verder.  
Laurens Frowijn: Wat is het nut van de informatie op de site zetten als alles al op de 
UU site staat?  
Sander: Overzichtelijker, makkelijk te vinden, meer leden te bereiken, grotere 
stroom van informatie.  
Laurens: Misschien handig om bepaalde hoofdrichting leden op te site te laten 
praten.  
Sanne: Top idee om meer informatie op de Atlas site te zetten, want UU site is chaos  
Sander: Ja, bedankt.  
Jessie: Info gaat via LAS community, maar daar wordt weinig op gekeken, blijven 
vragen over. Als echt via site gaat dan zou dat mooi zijn.  



Sophia: Ria zal altijd tegen zijn omdat het zogenaamd onduidelijker wordt waar het 
dan vandaan komt. LAS community is echt een ramp namelijk.  
Sander: Ria zal het er inderdaad niet helemaal eens zijn.  
Annabelle: Er komt een nieuw opleidingshoofd!  
Sander: Ok.  
Remy: Voor dit idee moeten jullie even beta verenigingen benaderen. Zij hebben een 
goede band met de opleding. Het is een goed idee namelijk, ook qua opleiding 
verbetering  
Saskia: Ik heb elk blok een afspraak gehad, en wij zijn aan het begin geweest met zijn 
allen en een paar losse afspraken met Ria voor het Lustrum.  
Sander: We hebben nog niet echt rekening gehouden met Ria, maar het komt goed.  
Deirdre: Ik zal sowieso met Ria gaan zitten zoals Saskia dat heeft gedaan.  
Siegert: We gaan er wel met een andere instelling in  
Jessie: Er staat al een hoofdrichtingsbestand online, wat willen jullie daarmee?  
Aafke Schaap: Wij willen het promoten want het is niet heel bekend. Wij willen juist 
dat hier meer gebruik van wordt gemaakt.  
Daan: Sinds de nieuwe tweewekelijkse mail er is kunnen mensen hun eigen 
gegevens aanpassen en daar is inmiddels al heel veel gebruik van gemaakt.  
Alwin: Over de laatste zin van kopje hoofdrichtingsbestand: waarom staat hier ‘met 
voorkeur’?  
Deirdre: Heeft te maken met de vele wijzigingen die eraan komen, ouderejaars 
hebben daar nog helemaal niet mee te maken gehad.  
Remy Middelhoff: Willen jullie bij de overdracht een voorzitter en penningmeester 
document doen?  
Jules: Dat wordt sinds dit jaar al gedaan.  
Pim van den Brink komt om 20:03 binnen.  
Annabelle: Misschien moeten jullie er beleid van maken dat slechts 2 mensen blijven 
zitten in een commissie?  
Aafke: Nee, er staat dat het wenselijk is, niet verplicht.  
Jessie: Hoe flexibel zijn die data van de activiteitenkalender?  
Sander: Er zijn altijd uitzonderingen zoals reisjes en feestjes enzovoort, daarbuiten 
zal er altijd ruimte zijn voor spontane activiteiten.  
Sanne Haverkort: Elke commissie kan in die agenda ook activiteiten toevoegen dus?  
Sander: Ja, graag zelfs.  



Alwin: Ik zie dat jullie kleinere activiteiten willen stimuleren. Hoe precies? Met deze 
activiteitenkalender?  
Sander: Wat wij vaak zien zijn impulsieve activiteiten, en die willen we behouden. Aan 
de hand van het jaarplan wordt het aantal weken verdeeld onder de commissies. Dus 
een commissie met veel haalbare plannen krijgt ook meer weken. Het helpt om voor 
ons een structuur aan te brengen in het jaar waarin commissies sowieso een week 
hebben waarin ze activiteiten kunnen/moeten organiseren.  
Anne Hoks: Gaat dit plan per commissie of ook voor alle commissies gecombineerd.  
Aafke: We gaan proberen een evenwicht te maken in activiteiten van commissies en 
het wordt zeker gecombineerd.  
Jessie: Onderwijsgerelateerde data inzetten?  
Sander: Dat is zeker een punt om erin te verwerken, bedankt.  
Emma Groenendijk: Is het een idee om commissies zelf proberen sponsoring te laten 
krijgen? Bijvoorbeeld last minute voor de grote reis.  
Sander: Als zij dat willen doen dan moeten ze dat zeker doen.  
Siegert: We willen wel meer informatie inwinnen over mogelijkheden tot sponsoring 
en dat doorspelen naar commissies. We gaan niet elke aanvraag zelf doen.  
Emma Groenendijk: Hebben jullie ideeën over sponsoring in de LASpost?  
Sander: Nog niet, maar daar zijn we mee bezig.  
Remy Middelhoff: Er staat: over 6 maanden wordt het verschuldigde bedrag van mijn 
rekening afgeschreven, wat dus inhoudt dat ik nu niet hoeft te betalen. Waarom zou 
ik dat geld dan wel hebben?  
Sander: Goede opmerking, we zullen het erover hebben.  
 
Pauze 20:10 - 20:25  
 
9. Presentatie wisselopdracht 20:25  
Sander de Bruin presenteert de wisselopdracht. Hij wordt goed ontvangen.  
 
10. Stemming nieuwe bestuur 20:40  
Julia Matser neemt het woord weer over. Er wordt gestemd.  
Voor: 45  
Tegen: 0  
Blanco: 1  
Het nieuwe bestuur wordt aangenomen.  
 
11. Afscheidsrede 9e bestuur 20:50  
Julia Matser houdt een emotionele afscheidsrede. Iedereen moet huilen, maar 
gelukkig ook lachen.  
 
12. Chargeren/dechargeren 21:00  
Julia gaat over tot het dechargeren en het chargeren.  
 
13. Aantreedrede 21:05  
Sander de Bruin houdt een korte aantreedrede.  
 
14. Verdeling taken/commissies 21:15  
De Kamerdagen worden als volgt verdeeld:  



Maandag: Deirdre  
Dinsdag: Siegert  
Woensdag: Esmee  
Donderdag: Sander  
Vrijdag: Aafke  
 
15. Rondvraag  
Maaike van Buuren: Hoe voelen jullie je nu?  
Sander: Opgelucht, blij dat het bijna voorbij is!  
 
16. Sluiting 21:30  
Sander de Bruin sluit de vergadering om 21.42. 


