
Notulen Algemene Ledenvergadering  
USLAS Atlas  
 
Datum: 23 april 2015  
Aanvang: 19.15 uur  
Locatie: Sweelinckzaal Drift 21 
 
Aanwezig 
Bestuur:  
Sander de Bruin, Esmee Haverkort, Siegert van den Berg, Aafke Schaap 
 
Kandidaat-bestuur:  
Lisa Korteweg, Timothy Bland, Caspar Schoevaars, Hanne Oberman, Lars Heuver 
 
Leden:  
Vera Brouwer, Davitze Könning, Iris Schröder, Flore Hoekstra, Dieuwke Papma, Floris 
Ferwerda, Julia Matser, Daan van den Berg, Nathalie Immerzeel. 
 
1. Opening            
Sander heet iedereen persoonlijk welkom op de derde vergadering van dit collegejaar: de 
afrekening AV. Hij meldt dat hij het jammer vindt dat er weinig mensen aanwezig zijn en stelt 
hierna nogmaals het kandidaatsbestuur voor.  
 
2. Mededelingen  
Sander vertelt dat er een aantal leuke activiteiten in het vizier liggen. Hij begint met de LAS 
fotowedstrijd. De winnaar is bekend en alle foto’s hangen in de gang op de tweede verdieping 
van Drift 21. Daarnaast verdedigen we dit jaar onze titel in de Betavoetbalcompetitie met een 
aantal wedstrijden op dinsdagavonden. Atlas heeft al twee teams die mee doen en er kan zelfs 
nog een derde team mee doen om onze titel te verdedigen. Inschrijven moet voor 28 april bij 
Blassure. Iedereen die niet mee doet, mag natuurlijk wel komen aanmoedigen, zodat Atlas haar 
beker kan behouden.  
Als tweede vertelt Sander dat zaterdag de ouderdag zal plaatsvinden. Als je ouders hier 
aanwezig zijn ben je om 16.00 uur welkom voor de aansluitende borrel en ook als het je leuk 
lijkt om gedurende de dag te helpen kan je, je daar nog voor opgeven bij Esmee.  
Ook attendeert Sander de aanwezigen op het aankomende zeilweekend, waarvan de inschrijving 
gisteren was, en het aankomende allejaarsweekend, waarvan de inschrijflink 28 april om 20.00 
uur online komt. Als derde is er op 29 april weer een leuk feestje: Let’s GO Ghetto, waar alle 
Atlassers welkom zijn met een preparty bij Hanne thuis! 
Dan meldt Sander dat in eerste instantie de deadline voor het inleveren van een logo ontwerp 
voor deze ALV gepland stond, deze deadline is echter verplaatst naar de volgende ALV op 26 
mei. Ideeën en schetsen moeten dus nu op 10 mei worden ingeleverd. Op de wissel ALV zullen 



vier ideeën gepresenteerd worden. Bij dezen nodigt Sander meteen alle aanwezigen uit om bij 
de wissel ALV aanwezig te zijn.  
 
Nathalie Immerzeel: “Waarom heet het dit keer een Algemene Vergadering en niet een 
Algemene Ledenvergadering? 
 
Sander de Bruin: “Dat moet wegens de statuten een Algemene Vergadering heten, omdat 
iedereen aanwezig moet kunnen zijn, niet alleen leden.” 
 
Als laatste vertelt Sander dat morgen de laatste dag is dat je voor het Klasseboek het 
Smoelenboek en Ranking the Lasser kunt invullen. 
 
3. Goedkeuren notulen  
Sander vraagt of er nog vragen zijn over de notulen van de afgelopen ALV waarin de begroting 
werd gepresenteerd op 9 december 2015.  
 
Caspar Schoevaars: “Er zitten een aantal spelfouten in.” 
 
Sander de Bruin: “Dan kunnen we de notulen helaas niet goedkeuren. Na aanpassingen door 
Esmee zullen deze bij de volgende ALV hopelijk wel worden goedgekeurd.” 
 
4. Vaststellen agenda  
Sander loopt de agenda door en vraagt of iemand nog iets wil toevoegen.  
 
5. Financiën  
a) Afrekening 2014  
Siegert legt uit aan de aanwezigen dat het boekjaar van Atlas en een bestuursjaar verschillen. 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december, terwijl een bestuursjaar van mei tot mei loopt. 
Dit is handig om in het achterhoofd te houden bij het bestuderen van de afrekening. 
 
Siegert loopt vervolgens alle posten op de afrekening af. Een aantal uitkomsten zijn opvallend 
en onverwachts. Siegert verklaart deze uitkomsten, indien mogelijk. 
 
Allereerst verklaart hij dat er meer ledengeld binnen is gekomen, omdat Atlas dit jaar veel 
meer leden heeft gekregen dan van te voren werd verwacht. Er komt hier nog €1700 bij, wegens 
een door de ING geannuleerde automatische incasso. Dit bedrag komt als het goed is over acht 
dagen binnen. Dit overschot op de begroting is niet meegenomen in de afrekening. 
 
Hij merkt op dat er weinig van het budget van de commissies over is, wat erg goed nieuws is. Al 
jaren probeert Atlas er voor te zorgen dat commissies zo veel mogelijk budget op maken, om 
activiteiten toegankelijker te maken. Dat blijkt vaak lastig. Dit jaar is het echter zeer goed 
gelukt. Daarnaast is ook het Algemeen Budget opgegaan, wat gunstig is. 



 
Als derde vertelt Siegert dat de post voor het bestuur en de vaste lasten in grote getale 
overschreden is. Dit komt door een aantal verkeerde inschattingen van het negende en tiende 
bestuur. De post representatief daarentegen is iets lager uitgevallen dan begroot.  
 
Met de tot nu toe besproken punten komt Siegert er op dat er rond de €11.000 is 
binnengekomen, terwijl maar €10.000 is uitgegeven. Het bedrag tussen deze twee is opnieuw in 
de begroting gestopt. 
 
Nathalie Immerzeel: "Hoe kan het dat de gebudgetteerde bedragen niet gelijk zijn? Heb ik 
fouten gemaakt in de begroting? Er zit een fout in bij 9950 en 9900 en zo heb ik het niet gedaan." 
 
Siegert van den Berg: "Ik heb het niet kunnen vinden, maar ga er verder naar op zoek." 
 
Sander de Bruin: "Dan wil ik graag nog toevoegen dat het een overschot op de balans is en Atlas 
dus geen winst heeft gemaakt. 
 
Na deze opmerking gaat Siegert verder bij het punt ‘Baten specificatie’. Meer contributie en 
groot gas bij sponsoring. Tegengevallen om sponsoring te regelen. Klassenboek is nog niet uit, 
dus hopelijk kan dat voor komend jaar wel. Voor het komende bestuur moet er gezocht worden 
naar een nieuwe manier van sponsoring regelen. Helaas niet gelukt → kleine winst alsnog 
geboekt, door boeken en lidmaatschap. 
 
Vera Brouwer: "Hoe kan het dat de inkomsten van de atlasvesten op nul staat, terwijl er wel 
truien verkocht zijn?" 
 
Siegert van den Berg: "Dit kopje gaat alleen over sponsoring voor op de truien, maar dat is dit 
jaar niet gelukt, dus zijn er op dit kopje geen inkomsten. Staat los van vesten kopen door leden." 
 
Siegert komt aan bij de ‘Lasten specificatie’. Heel mooi rijtje met nulletjes, want ze zijn super. 
Symplas wel iets over door ufonds. Artclass is heel erg achtergebleven, zijn ze op aangesproken 
en dit jaar ziet het er beter uit.  
 
Kleding is heel weinig uitgegeven, maar komt nog wel! Veel hebben na 31 december shirt en 
vesten besteld. Aangepaste begroting is deze pot verhoogt om het gat op te vangen. Zelfde geldt 
voor commissieuitje.  
 
Iris: wat is commissieuitje? 
 
Siegert: bedankje voor commissies. Is aan het einde van het commissiejaar. Maar is bij ons een 
beetje verlaat, wel gezellig, maar Havana is stom.  
 



Bestuur. Vaste lasten zijn minder (vuilniszakken, etc.). Bankkosten zijn hoger uitgevallen, 
wisten we al, overgestapt op automatische incasso en dat is duurder (volgende begroting ruimte 
voor).  
 
Julia: terug naar overmaken? 
 
Nathalie: kan niet 
 
Siegert: klopt, alleen bij de balans zie je dat openstaande pot 5000 euro. Wij hebben besloten 
dat het belangrijker is dat het geld binnenkomt, dan dat het niet binnenkomt, ookal kost het 150 
euro.  
 
Julia: 250 meer? Ben ik nou scheel? 
 
Daan: het staat een beetje scheef 
 
Julia: oke, website dan. 
 
Siegert: Begin boekjaar is een aanval op de site geweest, die veel geld heeft gekost. Vorig 
boekjaar is iemand in dienst genomen voor de site en daar komen meer kosten bij. Zijn door een 
aantal tegenvallers wat hoger uitgevallen. Nieuw iemand in dienst, niet meer Stijn Peters, maar 
Jim van Hekke. Stijn zit in Engeland. Goed contact.  
 
Mobiele abo is afgeschaft. 150 euro opgehaald. KvK stond begroot maar niet binnengekregen? 
 
Nathalie: KvK kost wel geld.  
 
Siegert: misschien komt dat nog 
 
Helaas verlies als je alles optelt. 
 
Cobo komt nog een deel vanwege trage factuur. Komt bij volgende afrekening. Tegenborrels, 
helaas twee keer iets gestolen dus heeft iets meer gekost dan inbegroot. 
 
LasCafés doodgebloed, dus overgehouden. Met het oog op de toekomst komt de pot misschien 
weer in acties. 
 
Eenmalige activiteiten ook meer. Onvoorzien ook groot door koffie en oudbesturenborrel en 
wisselen van bestuur. 
 
Verlies: we hopen dat het niet meer gaat gebeuren.  
 



Winst iets lager door gangmakers.  
 
Balans 
Momentopname, niet 6000 euro rijker. 
Stond post open van 2012, afgelost 
post van 2013 is meer dan gehalveerd. 
 
19.44 komen Anne Jonker en Marijke Ronduite binnen. 
 
Voor de overdracht hopelijk voor de wissel 2013 op 0. 
 
Subsidie en vaste voet is allemaal binnen alleen nog 4300 open van 2014. Is op dit moment 
geslonken naar 3400 dus dat is al iets minder. Ook dit hopelijk voor de wissel. 
 
Activa 
6000 euro gestegen 
 
Passiva 
Schulden die nog open staan, deel wordt afgeboekt, niet meer te achterhalen. Underground 2 
jaar geleden is niet betaald.  
 
Eerste veranderingen statuten zijn waarschijnlijk volgende ALV al klaar. En zijn met dit fonds 
redelijk te betalen. 
 
Groei van 2695,65. Komt beetje door gangmakers want daar is nog geld heen wat nog niet in 
2014 was betaald. 
 
Aantal posten verhogen door facturen die nog gaan komen. Ophoging budget commissiekleding 
zodat het niet allemaal crediteurenposten worden. 
 
Er is een hoop afgevallen. Siegert leest voor wat er hoort te staan en geeft aan dit te veranderen 
op de website.  
 
Julia: is er nog een overzicht van dingen zijn veranderd in de begroting. 
Siegert: kom ik zo bij 
 
Kascommissie helaas niet aanwezig 
 
Iris: Altas? 
 
Nathalie en Caspar: wel meer fouten! 
 



Siegert: Tekstuele verbeteringen mogen naar Esmee. Was nogal chaos daarbij zijn wat foutjes 
gemaakt. 
 
Vergeten in te zetten: terugboeking grote reis dus komt 197 euro bij passiva. Voor debiteuren 
geldt hetzelfde, daar moet de inkomsten van de truien nog worden bijgevoegd: activa komt nog 
270 euro bovenop. Niet hierop verandert, want dat is moeilijker meelezen. 
 
Sander gaat over op de stemming. Winst moet overschot en alle spelfouten worden verbeterd. 
 
Julia stemt voor Jules 
 
Voor: 17 
Tegen: 0  
Blanco: 0  
 
Bestuur: 4  
 
b) Aangepaste begroting 2015  
Posten die niet zijn gebruikt verdeeld over 2015, zoals bijvoorbeeld kleding commissies. Dit is 
echter niet helemaal de bedoeling omdat jaarlagen dan door elkaar heen lopen. Toch voor 
gekozen om dit wel te doen, omdat crediteuren altijd heel hoog is. Nu die post zo klein mogelijk 
maken zodat boekhouding overzichtelijker wordt. Posten die over waren zijn verhoogd: kleding, 
uitje, algemeen budget. Constitutieborrel is ook vergroot. Aansprakelijkheidsverzekering en 45 
euro per bestuurder zijn nieuw. Bij proffesionaliteit hoort ook verzekering → dit om prijs 
daarvan op te vangen.  
 
Daan: rekening houden met goede verzekering kiezen? 
 
Siegert: overstappen naar nieuwe banken enzo, zit wel in me hoofd. ING is wel een hele fijne 
bank voor gebruiker.  
 
Sander: Zijn verschillende verzekeraars die alleen voor bedrijven en verenigingen zijn en die zijn 
redelijk klein die niet aangesloten is bij een grote bank. Niet meest goedkoop maar wel degelijk. 
Speciaal voor midden klein en zag er erg goed uit. Ook contact met verschillende grotere. 
Overweging moet nog genomen worden. Hoe groen enzo wordt meegenomen in besluit. 
 
Siegert: zouden jullie willen dat atlas meer betaald voor groen? 
 
JA iedereen wil het. 
 
Activiteitenvergoeding per bestuur. Super leuk, maar ook heel duur. Bestuursbeurs blijft wel, 
maar wordt dus allemaal nog duurder. Rekensom: ⅓ van kleine activiteiten wordt vergoed. Op is 



op, gene met het snelst op meest activiteiten. Gene die niks uitgeeft kan daar op worden 
aangesproken.  
 
Julia: Lastig, goed om iets van geld te geven. Maar ik zou het niet neerzetten als sociale 
controle. Maar jij moet, etc. 
 
Siegert: Secundair.  
 
Julia: gewoon 45 per persoon. Gene die meest, mag meest gebruiken? 
 
Aafke: zo is het ook zeker bedoelt. Bij atlas zal het niet snel als sociale controle gebruiken.  
 
Julia: Iemand die niet wil gaan, moet ook niet gaan. 
 
Daan: Komt hier iets over in het HR 
 
Siegert: niet zo moeten noemen. 
 
Daan: maakt niet zo vreselijk veel uit dus 
 
Siegert: Angst van wat we bij anderen hebben gezien.  
 
Daan: wel een regel in het HR. Zoals bijvoorbeeld ‘vrij te besteden aan atlas activiteiten’ 
 
Sander: Kan gestemd worden over wat er precies in komt op latere ALV.  
 
Julia: aantekening begroting ook goed. 
 
Daan: ik niet. 
 
Als er geen vragen zijn gaat Sander over op de stemming. 
 
Voor: 15 
Tegen: 
Blanco: 
 
Bestuur: 4 
 
Pauze            20.20  
 
c) Algemene financiële update  



Siegert vertelt dat de crediteuren geslonken is dus is positief. Atlas financien commissie 
overzicht. Lasagna gaat super steady: mogen op algemeen budget.  
 
Lisa: zeilkamp is al vertaald? Waar is dat? 
 
Siegert: begroting en afrekening nog niet af. Dan pas kun je zien wat er precies is gebruikt.  
 
Sander: Wel activiteiten, ook als ze geen kosten hebben gemaakt. 
 
Davitze: Fles wijn voor logo? 
 
Siegert: Ga ik morgen doen. 
 
Atlas is nog steeds gezond.  
 
Lisa: hoeveel krijg je per lid? 
 
Siegert: 1500 vaste voet en 10 euro per lid en daar bovenop subsidie voor introkamp: 17 euro 
per lid voor introkamp. Uni wel of niet geld via vereniging, is nog vaag. Dus misschien klopt dat 
hier niet.  
 
7. Evaluatie & toekomst A6  
Sander legt uit hoe A6 in elkaar zit. Er zijn ongeveer 4 à 5 feesten per jaar. Aan het begin van het 
jaar hebben wij met de vertegenwoordiger, Marius, gepraat die aangaf door te willen gaan als 
het bestuur de eerstejaars er bij wilden betrekken. Dit heeft het bestuur geprobeerd, maar dit is 
helaas niet gelukt. Sander vertelt dat het bestuur van Atlas heeft overlegd en graag uit het 
samenwerkingsverband ‘A6’ wil stappen. Hij licht toe dat het bestuur dit wil, omdat er ieder A6 
feest erg veel organisatietijd kost, terwijl er elke keer maar weinig Atlasleden aanwezig zijn en 
het dus, in de ogen van het bestuur, het niet meer waard is om door te gaan met de 
samenwerking. Sander vraagt of hier nog vragen over zijn.  
 
Julia Matser: Ik ben pas vier keer bij een vergadering en ze wilden er JuliA6 van maken zodat er 
niemand kwam. Ik vind het onzin, ze vragen heel veel aandacht en er komt nooit iemand. 
 
Sander: bij andere verengingen speelt het wel, maar bij ons gewoon niet. 
 
Hanne: Hoeveel was van bestuur? 
 
Sander: Wij mogen gratis. 
 
Siegert: Alle kaartjes zijn van Saskia. 
 



Daan: welke feestjes is wel animo voor? 
 
Aafke: Gangmakers is vorig jaar gestart en is niet zo vaak, dus doet het beter. Net een beter 
thema. Mix it up is in de poema wat net iets meer uitnodigt. Lets Go heeft zo veel promotie dat 
mensen daar wel op afkomen en maar twee keer per jaar.  
 
Julia: Gangmakers er ook uit? 
 
Aafke: samenwerking vangen wel las fiestas op na de wissel 
 
Davitze: je moet er wel omheen plannen met las fiestas 
 
Esmee: ja maar valt wel tijdens de wissel. dus vangt alleen problemen op als jullie wat stil 
vallen. 
 
Siegert en Sander: leuk, want gangmakers waren veel mensen dus dat is zonde om weg te 
doen. 
 
Julia: alleen atlas, is leuker en spannender.  
 
Anne Jonker: Atlas gaat weer groeien, dus we kunnen het zelf dragen. Meer atlassers naar alle 
feesten en niet afwachten wat er gaat gebeuren.  
 
Julia: investering? 
 
Anne: Investering in las fiestas 
 
Siegert: Winst van A6 komt in A6 pot, terwijl mix it up per keer wordt uitgekeerd. 
 
Sander: Houdt leningen, zodat ze eigen ding kunnen worden. 
 
Siegert: mix it up maakt winst en campinclassics enzo ook! 
 
Lisa: Ben er wel mee eens, wat doen we met andere verenigingen? 
 
Sander: wordt anders, maar begin studiejaar. Als ze dat dom van ons vinden dan bekijken ze het 
maar. 
 
Esmee: rest zit ook nog bij andere samenwerkingsverbanden. dus geen probleem. 
 
Hanne: Babel ook eigen gala.  
 



Sander gaat over tot de stemming over het stoppen met het samenwerkingsverband ‘A6’.  
 
voor: 15 
 
Daan: onofficiele stemming want niet aangekondigd. 
 
8. Cursusrecensies  
Sander vertelt dat er een aantal cursusrecensies zijn ingevuld en vraagt mensen dit ook voor dit 
blok opnieuw te doen. Daarna reikt hij de prijs uit aan Alwin van de Ven. Alwin is er helaas niet. 
 
9. WVTTK  
Daan: LasCafe met frank de haas enzo, doodgebloed. Ik dacht om dat door te zetten met ruben 
 
Aafke: is veel veranderd binnen OC, komt nu opnieuw op gang. We gaat het opzetten! Of naja 
Lars. Ze zijn nog steeds met de precieze bezetting veranderen. Die overdracht moet eerst goed. 
Steven allemaal nieuwe dingen maar weet niet wat hij gaat doen, want wil meer met studenten, 
maar kan ruben ook niet in zn vingers snijden. Gaat sowieso animo voor zijn om te regelen. Lars 
gaat daarnaast ook in de OC. 
 
Daan: lijkt me heel goed. 
 
Siegert: Ria: Ik zie in dat het handiger is om het toch te doen. 
 
Sander: Iris is erg enthousiast. 
 
Julia: Als je iris wil zien moet je naar de ouderdag komen, want zij komt ook. 
 
Daan: Begroting klopt niet op de site, allemaal rare pagina’s. Hoe zit het met aanwezigheid van 
commissieleden? 
 
Siegert: Allemaal gemaild, etc, niet gelukt. 
 
Sander: Bij inwerk allemaal gemeld. Wij namen aan dat dit duidelijk was.  
 
Lisa: Stok achter de deur? 
 
Caspar: Verplicht maar als je er niks aan kan doen? 
 
Julia: Ik denk dat jullie best wel kunnen zeggen dat je verplicht bent anders mag je de 
commissie niet in. 
 
Sander: Hebben wij ook gedaan. Wat kan je doen als het niet wordt nageleefd? 



 
Julia: Ja, niks 
 
Siegert: we gaan wel bellen 
 
Aafke: Buiten officiele uitnodiging ook fb evenement. 
 
Timothy: Zou handig zijn om misschien mobiele abonement terug te nemen. 
 
siegert: handmatig alle nummers in voeren.  
 
Sander: Whatsappgroep! 
 
Julia: Massabericht 
 
Siegert: kan niet vanuit atlas.  
 
Julia: prepaid? 
 
Sander: wij vonden te veel moeite voor bericht en ook mail op mobiel. 
 
Julia: geef over aan kb 
 
Anne: nog explicieter. mag duidelijker dat je moet komen als commissie. meer vanaf bestuur 
opgelegd. 
 
Daan: Hoe verhoudt atlas zich tot alias enzo? 
 
Aafke: meer eerstejaars en meer leden maar hebben geen hard bewijs, want wij betalen 
eenmalig etc. Zij innen het elk jaar. Ook bij oud leden en afgestudeerden dus op papier altijd 
minder leden. 
 
Sander: meer uitleg over altijd lid etc.  
 
Siegert: hoe berekent de uni het? Studerende leden. UHSK nu nog groter, wij hopen volgend 
jaar wij de grootste.  
 
Aafke: grotere kamer is moeilijk. UHSK zeiden sowieso niet want laten systeem niet los. 
 
Daan: Wel goed voor KB om te blijven proberen.  
 
Julia: meer bij gw meer gewicht 



 
Sander: geven we ze mee. omdat we overal aanwezig zijn.  
 
Lisa: stel dat wij bestuur worden willen wij dat zeker oppakken en dat een van ons bij de SVR 
van vidius gaat. van elke faculteit zit daar iemand in. Daardoor zouden wij veel meer 
zeggenschap creeren. Wel heel veel werk dus misschien moeilijk.  
 
Sander: werkt vanuit sollicitaties. UHSK hebben t afgelopen 5 jaar gedaan.  
 
Aafke: we hebben wel dit jaar ons laten horen.  
 
Julia: complimenten voor potje voor bestuur en voor siegert dat hij laat zien hoe het commissies 
en voor Jim en voor aansprakelijkheidsverzekering. Wat is afgesproken met Jim. 
 
Aafke: bepaald bedrag per uur en daarna een inschatting voor grote klussen. Verschil met stijn: 
van wie is de site? wat voor grote klussen, etc. Nu is dat allemaal wel duidelijk. Daarbij gaat het 
uren tel systeem ook op de schop en met Jim willen we dat opnieuw opstarten. Geeft beter 
inzicht voor vice, penning en Jim.  
 
Siegert: clausules, wat als er dingen gestolen worden? Profesionaliteit.  
 
Julia: Komt er een aantekening op de begroting om die opgemaakte potjes die je overheveld er 
heel duidelijk in komt te staan.  
 
Hanne: verschil is op eerste pagina niet ingevuld. 
 
10. Rondvraag  
Sander vraagt aan iedereen of ze nog wat willen vragen. Niemand wil iets vragen. 
 
11. Sluiting            21.00 
Sander sluit de AV om 21.08 en nodigt iedereen die aanwezig is uit om nog een biertje, op 
kosten van Atlas, met ons te drinken in de Lebowski.   


