
Notulen Algemene Ledenvergadering  
USLAS ATLAS 
 
Datum: Woensdag 21 oktober 2014 
Aanvang: 19:25 
Lokatie: Drift 21, 0.32 
 
Aanwezig: 
Bestuur:  
Sander de Bruin, Esmee Haverkort, Siegert van den Berg, Aafke Schaap en Deirdre 
Meursing.  
 
Leden:  
Willem van der Maden, Sterre Steins Bisschop, Davitze Köning, Bram van der 
Boomen, Merel Wemelsfelder, Lisa Korteweg, Veronique Swiebel, Indy van de Sande, 
Pim Sanders, Diane Groothuysen, Anne van Gemst, Timothy Bland, Merel Holman, 
Lieke van der Meer, Emma Groenendijk, Saskia Huygen, Roy van den Berg, Zina 
Verberk, Taman Autar, Brechje Bosman, Jules Swinkels, Julia Matser, Gideon 
Loerakker, Thyrza Eliasar, Jip Werner, Saskia van Driel, Iris Schröder, Jim van 
Hekke, Alwin van der Ven, Liselotte Bosman, Vera Brouwer, Hélène van de Ven, Poitr 
den Akker, Marijke Ronduite, Vincent Kommers, Werner Mohr, Teodora Simovic, 
Caspar Schoevaars, Veerle van Lieshout, Casper van Hensbergen, Iris van Noord, 
Noa Wijnen, Flore Hoekstra, Anne Jonker, Saïd el Khouani, Tim den Hartog, Netsanet 
Gubena, Arthur Corbey, Laurens Frowijn, Emma Kooijman, Ditte van Haalen, Fireke 
Siepman van den Berg, Laure Andriesse, Mared Verrips. 
 
1. Opening 
Sander vraagt of iedereen zijn laptop dicht wil doen. Sander zegt dat het leuk is dat 
iedereen er is. Er missen er nog een aantal, maar er zullen tijdens de ALV vast nog 
wat leden 
binnendruppelen. Sander de Bruin opent de vergadering om 19.42 uur. 
 
2. Mededelingen 
Sander wil graag eerst enkele mededelingen vanuit het bestuur doen. Sander loopt 
de puntjes op de agenda door. Hij vraagt of men bij vragen en/of opmerkingen zijn 
hand op wil steken en voor- en achternaam wil noemen, zodat alles op naam 
genotuleerd kan worden. 
Na dit gezegd te hebben begint Sander met de mededelingen. Sander noemt de 
rechter kolom op de website, waar o.a. vacatures, stageplekken, uitnodigingen voor 
lezingen en/of mogelijkheden tot CV-building geplaatst worden. Als tweede komen 
de Open Mic night, het liftweekend en de wintersport eraan. Sander nodigt iedereen 
uit om mee te gaan naar deze activiteiten. Dan kan men nog Atlastruien kopen; de 
inschrijving daarvoor sluit op zondagavond om 00.00 uur. 
Jules Swinkels: “Ik machtig Julia Matser om zo voor mij te stemmen.” 
Om 19.45 uur komt Saïd el Khouani binnen. 
 



3. Goedkeuren notulen 
Sander vraagt of er nog vragen zijn over de notulen van de vorige ALV op 21 mei 2014. 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
4. Vaststellen agenda 
Sander voegt toe dat er na de rondvraag nog aandacht zal worden gevraagd voor het 
nieuwe LAS-lied, wat gezongen zal worden door Taman Autar. 
Roy van den Berg: “Ik machtig Saskia Huygen om zo voor mij te stemmen.” 
 
5. Algemene update Atlas 
Sander vertelt dat het percentage eerstejaars dat dit jaar lid is geworden minder is, 
maar het aantal hoger, namelijk 155 eerstejaars. Daarnaast zijn er nu 445 leden 
totaal. Vanaf december worden dit er, door afstuderen, wat minder. 
Sander vertelt dat er een nieuw Aflas bestuur is. Francine Uijttewaal (voorzitter),Mert 
Blommestijn (Social media & website), Lauren Smits (Social media & website), 
Mitchell van de Klundert (administratie) en Justin hoek (penningmeester). 
Atlas viert dit jaar ook haar lustrumweek. Sander vertelt dat dit van 16 tot en met 21 
maart. Dit zorgt voor verwarring. 
Anne Jonker: “Het lustrum is pas in mei.” 
Sander stelt dat de echte datum zo snel mogelijk duidelijk zal worden. 
Deirdre wil nog vertellen dat er aan het begin van het jaar wat fouten zijn gemaakt 
omtrent de boekenwebshop. Zij vertelt dat ze meer bevoegdheden heeft gekregen 
van Studystore en meer inzicht heeft gekregen in welke vakken mensen volgen. 
Hierdoor zal de boekenverkoop in de toekomst hopelijk beter gaan. Sander biedt 
namens het bestuur zijn excuses aan. 
 
6. Financiën 
Siegert van den Berg vertelt dat Atlas er ook dit jaar weer goed voor staat. Naast een 
groot aantal nieuwe leden dit jaar, heeft ook een wijziging in het subsidiesysteem van 
de universiteit voor een grote impuls van geld gezorgd. Daarnaast zullen deze maand 
ook alle wanbetalermails eruit gaan, wat, als het goed is, voor een grote som geld zal 
zorgen. 
Siegert kondigt aan dat we vanaf het moment dat de nieuwe commissies activiteiten 
gaan organiseren overgaan op een ander betalingssysteem. We merken dat mensen 
vaak niet of erg laat betalen, dus willen we overgaan op automatische incasso’s voor 
activiteiten die onder de 25 euro kosten. Voor activiteiten die duurder dan 25 euro 
zijn, zullen dezelfde regels blijven bestaan. Als je je inschrijft voor een evenement 
wordt eens in de maand een automatische incasso gedaan voor elke activiteit 
waaraan is meegedaan. Dit zorgt ervoor dat Atlas daadwerkelijk het geld krijgt wat 
het hoort te hebben. 
Omdat dit nogal een verschil is met het voorgaande systeem vraagt Siegert de leden 
om hun mening over de wijziging. 
Julia Matser: “Mag dit zomaar? Zijn hier wel de nodige bevoegdheden voor?” 
Siegert van den Berg: “Je moet een bepaald pakket hebben bij de ING. Dit pakket is 
in ons bezit, dus het kan gewoon.” 
Saskia Huygen: “Dit pakket kost dus wel geld?” 
Siegert van den Berg: “Het pakket is er al heel lang, dus het kost niet meer dan 
voorheen.” 



Roy van den Berg: “Ik sluit me hier bij aan. ING heeft een aantal dingen veranderd, 
waardoor het nu mogelijk is.” 
Siegert van den Berg: “We mogen per maand 50 batches doen met een maximum van 
5000 euro per maand.” 
Jules Swinkels: “Moet er hiervoor niks veranderd worden in het HR?” 
Siegert van den Berg: “Er staat niks over in het HR, enkel in de statuten. De enige 
regel die er is, is dat als je, je voor een activiteit hebt ingeschreven, je sowieso moet 
betalen. Hier wordt de afgelopen jaren erg flexibel mee omgegaan en dat zal nu ook 
zo blijven. Ik ga niet het geld van iedereen incasseren, alleen de mensen die er wel 
degelijk waren of te laat hebben afgemeld zonder vervanging te kunnen regelen. 
We willen het daarnaast nog niet vastleggen in het HR. Mocht het niet lukken of niet 
blijken tewerken, dan kunnen we op deze manier makkelijk terug naar het oude 
systeem.” 
Na een aantal vragen wordt duidelijk dat iedereen de automatische incasso’s een 
goed ideevindt. 
Roy van den Berg: “Is de vaste voet afgeschaft en wordt er nu alleen nog per lid 
uitbetaald?” 
Siegert van den Berg: “De vaste voet blijft, maar deze is wel iets minder geworden. 
Deze is nu1500 euro, met daarop 10 euro per lid en subsidie per nacht per lid dat 
mee gaat op introkamp.” 
Siegert van den Berg geeft het woord terug aan Sander de Bruin. 
 
7. Cursusrecensies 
In de TWM staat een link waarmee je een cursusrecensie kunt invullen. Studenten 
vullen hier recensies in. Dit kan voor LASsers heel fijn zijn, zodat je beter kan kijken 
wat een vak inhoudt. 
Jules Swinkels: “Wat is er gebeurd met de alliteratie prijzen?” 
Deirdre Meursing: “Die hebben we dit jaar afgeschaft.” 
Deirdre reikt de prijs voor de beste cursusrecensie uit aan Saskia van Driel. Van 
harte gefeliciteerd namens het bestuur. 
Deirdre vraagt als toevoeging nog of men voortaan voor- en achternaam wil melden 
bij het invullen van een cursusrecensie. 
 
Pauze 
De pauze begint om 20.03 uur. 
Sander hervat de ALV om 20.18 uur. 
 
8. Commissiebeleid 
Sander vertelt dat wij als bestuur dit jaar betrokkenheid met de commissies zien als 
één van de kernpunten van ons bestuursjaar. Allereerst zal daarom wederom een 
voorzitters-, secretarispenningmeesteroverleg 
plaatsvinden. 
Damiën Terstall komt binnen om 20.21 uur. 
Teodora Simovic: “Is er ook een vicevoorzitter overleg?” 
Sander de Bruin: “Deze functie is binnen commissies niet verplicht, daarom is er 
geen overleg. 
Als je uitleg wil over deze functie kan je het best uitleg vragen aan Aafke of meegaan 
naar het voorzittersoverleg.” 



Sander vertelt dat wij als tweede punt, zeker in het begin, vaak bij vergaderingen 
aanwezig willen en zullen zijn, om voor een soepele start te zorgen. Op deze manier 
hopen wij ook dat het voor de commissie makkelijk wordt om hun 
bestuursverantwoordelijke aan te spreken voor vragen en opmerkingen. Sander 
vertelt dat er nog geschoven gaat worden welk bestuurslid 
verantwoordelijk wordt voor welke commissie. De bestuursleden zullen zodra dit 
bekend is contact opnemen met de commissies. 
Als derde vertelt Sander dat er dit jaar een activiteitenkalender wordt gemaakt. Deze 
activiteitenkalender zal een richtlijn zijn, waarin commissies een aantal weken 
krijgen toegewezen waarin zij dingen mogen organiseren. Hiermee hopen we het 
organiseren van veel activiteiten te stimuleren. 
Julia Matser: “Worden er hierdoor geen beleidsplannen meer door de commissies 
geschreven?” 
Sander de Bruin: “De activiteitenkalender komt in de loop van de aankomende twee 
weken en aan de hand daarvan wordt alsnog een plan geschreven.” 
Als afsluitend punt vertelt Sander dat we helaas afscheid nemen van HilariLAS. Er 
was dit jaar maar één aanmelding en ook oude leden hadden geen interesse het dit 
jaar nog een keer te doen. Volgend jaar zullen ze wel bij de commissiemarkt 
aanwezig zijn, in de hoop dat we volgend jaar wel een nieuw HilariLAS kunnen 
vormen. 
 
9. Installatie nieuwe commissies 
Sander legt uit hoe het stemmen in zijn werk zal gaan. Zij zullen eerst hun filmpje 
laten zien, vervolgens wordt er gestemd en worden de oude commissie en nieuwe 
commissie gedechargeerd en gechargeerd. Hij gaat over op het voorstellen, 
dechargeren en chargeren vande commissies. 
 
ArtClass = PicLASso: 
De commissie vertelt dat ze vanaf dit jaar graag PicLASso willen heten. 
Voorzitter Sterre Steins Bisschop 
Voorzitter Willem van der Maden 
Secretaris Netsanet Gubena 
Penningmeester Davitze Könning 
Algemeen lid Diane Groothuysen 
Algemeen lid Flore Hoekstra 
 
Er is één stem tegen, nul blanco stemmen en 47 stemmen voor. 
 
Blassure: 
Voorzitter Lisa Korteweg 
Secretaris Merel Holman 
Penningmeester Caspar Schoevaars 
Vicevoorzitter Flore Hoekstra 
Algemeen lid Pim Sanders 
Algemeen lid Ruben Jurna 
Algemeen lid Timothy Bland 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 47 stemmen voor. 



Blast: 
Voorzitter Saïd el Khouani 
Secretaris Vera Brouwer 
Penningmeester Anne van Gemst 
Vicevoorzitter Merel Wemelsfelder 
PR Werner Mohr 
 
Er zijn nul stemmen tegen, twee blanco stemmen en 47 stemmen voor. 
 
Baten en lasten: 
Emma Kooijman 
Saïd el Khouani 
Tim Draijer 
Siegert van den Berg: “Dit jaar zijn er drie Baten en lasten leden, omdat ik het fijn en 
nodig vind het toezicht op de penningmeester te vergroten.” 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 51 stemmen voor. 
 
Las Fiëstas: 
Voorzitter Jasper Baart 
Secretaris Marrit Woudwijk 
Penningmeester Davitze Könning 
Algemeen lid Damiën Terstall 
Algemeen lid Tim den Hartog 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 49 stemmen voor. 
 
Masterclass: 
Voorzitter Fireke Siepman van den Berg 
Voorzitter Willem van der Maden 
Secretaris Juliëtte van Leuven 
Penningmeester Laure Andriesse 
Algemeen lid Emma Kooijman 
Algemeen lid Ditte van Haalen 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 48 stemmen voor. 
 
Overlast: 
Voorzitter Hélène van de Ven 
Secretaris Casper van Hensbergen 
Penningmeester Bram van den Boomen 
Vicevoorzitter Eline van Oosterhout 
Algemeen lid Mared Verrips 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 49 stemmen voor. 
 
Introcommissie: 
Voorzitter Vera Brouwer 



Secretaris Intern Tim den Hartog 
Secretaris Extern Jip Werner 
Penningmeester Liselotte Bosman 
Vicevoorzitter Veronique Swiebel 
Manusje van alles Indy van de Sande 
 
Er zijn nul stemmen tegen, één blanco stem en 47 stemmen voor. 
 
Klasseboek: 
Voorzitter Veronique Swiebel 
Secretaris Laurens Frowijn 
Penningmeester Willemijn Jüttner 
Vicevoorzitter Romee Klis 
Grafisch Vormgever Jim van Hekke 
Algemeen lid Sander de Bruin 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 48 stemmen voor. 
 
Ouderdag: 
De functies van de leden zijn nog niet bekend, maar de commissieleden zijn; 
Nathalie Immerzeel 
Julia Matser 
Rhea Eeltink 
Thijs van de Ven 
Esmee Haverkort 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 49 stemmen voor. 
 
Lastrum: 
Voorzitter Anne Jonker 
Secretaris Noa Wijnen 
Penningmeester Vincent Kommers 
Algemeen lid Marijke Ronduite 
Algemeen lid Iris van Noord 
Algemeen lid Piotr den Akker 
 
Er waren nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 50 stemmen voor. 
 
Last Minute: 
Voorzitter Gideon Loerakker 
Secretaris Hanne Oberman 
Penningmeester Julia Matser 
Vicevoorzitter Iris Schröder 
C.O.C.K. Alwin van de Ven 
PR Yara Verhulst 
 
Er waren drie stemmen tegen, één blanco stem en 45 stemmen voor. 
 



Lasagna: 
Voorzitter Saskia van Driel 
Secretaris Iris Schrörder 
Penningmeester Timothy Bland 
Vicevoorzitter Gideon Loerakker 
Algemeen lid Katinka Buiting 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 48 stemmen voor. 
 
Symplas: 
Voorzitter Anne van Gemst 
Secretaris Diane Groothuysen 
Penningmeester Vincent Kommers 
Vicevoorzitter Teodora Simovic 
PR Indy van de Sande 
Algemeen lid Werner Mohr 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 48 stemmen voor. 
 
Laspost: 
De functies van de leden zijn nog niet bekend, maar de commissieleden zijn: 
Hoofdredactie Deirdre Meursing 
Anne Rotteveel 
Eindredactie Arthur Corbey 
Mara Verdaasdonk 
Lay-out Jim van Hekke 
Rik Couwenbergh 
Creatief brein/ Veerle van Lieshout 
Online redactie Joep Hijwegen 
 
Er zijn nul stemmen tegen, nul blanco stemmen en 46 stemmen voor. 
 
Hilarilas: 
Helaas nemen we afscheid van HilariLAS. Alleen de leden uit de vorige commissie 
worden gedechargeerd en er worden geen nieuwe leden worden gechargeerd. 
 
Er zijn 7 stemmen tegen, 25 blanco stemmen en 21 stemmen voor. 
 
10. WVTTK& Rondvraag 
Julia Matser: “Ik vind het een verlies van traditie dat niet iedereen bij naam wordt 
genoemd.” 
Saskia Huygen: “Ik vond het altijd erg fijn als ik persoonlijk werd aangesproken.” 
Julia Matser: “Misschien is het bij kleinere ALV’s nog wel mogelijk.” 
Sander de Bruin: “We zullen het in gedachte houden.” 
Gideon Loerakker: “Hoe komt het dat er bestuursleden in commissies zitten?” 
Sander de Bruin: “Voor sommige commissies waren meer aanmeldingen dan 
andere. Een bestuurslid komt in uiterste nood in een commissie terecht als hier geen 
andere aanmeldingen 



voor waren, maar de commissie wel nog iemand nodig had.” 
Romee Klis: “Wordt er wel voor gezorgd dat de commissies waar bestuursleden in 
zitten niet meer budget krijgen dan andere commissies.” 
Siegert van den Berg: “Ik zit zelf niet in een commissie, dus ik zal daar 
hoogstpersoonlijk voor zorgen.” 
 
11. Het Atlas-lied 
Iedereen zingt uit volle borst mee. 
 
12. Sluiting 
Sander nodigt iedereen uit voor de borrel, vraagt of degenen die zich nog niet hebben 
ingeschreven dat nu nog even willen doen.  
 
Sander sluit de ALV om 21.48. 


