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Datum: dinsdag 27 oktober 2015  

Aanvang: 19:15 uur 

Locatie: zaal 0.32, Drift 21 

 

Aanwezig: 

Bestuur:  

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

 

Leden: 

Daan van den Berg, Elvi van den Beemt, Luc Mulaji, Fenna van Ommen, Juliette Dominicus, 

Manuel Groothuysen, Gillian Schuurman, Lana Hoekstra, Santje Kramer, Merel Wemelsfelder, 

Liza Kruisselbrink, Yara Verhulst, Laure Andriesse, Mathijs Mantel, Anouk de Rooy, Julia Boer, 

Aafke Schaap, Marjolein Joosten, Davitze Könning, Seth Teekens, Elke Burghoorn, Daantje 

Berghuis, Iris Schröder, Inez Lommen, Noortje Post, Loes van de Wijdeven, Janneke Pruijsen, 

Janne Prinsen, Casper van Hensbergen, Mirron Onrust, Juliette van Leuven, Lana Boon, Ferike 

Molema, Bram de Rijk, Bonnie van Vugt, Isle Bergsma, Finn Nieuwenhuis, Anne Breur, Aisha 

Roffel, Yana  Mechielsen, Guusje Bloemen, Maarten Lanooy, Doortje Rypma, Robin Rauws, 

Marijke Ronduite, Vera Brouwer, Jolente Erdtsieck, Anne van Gemst, Puck Klein, Ryanne Pisa, 

Sophie Stadhouders, Kyra Bekhuis, Veena Houdijk, Rex Panneman, Thomas Brouwer, Diede 

Blaauw, Pim Teeuwen, Tim Overkempe, Thom Hamer, Denna Sardari, Sander de Bruin, Eva 

Babeliowsky, Siegert van den Berg, Alwin van der Ven, Tomàs Nijman, Femke Oosterkamp, 

Piotr van den Akker, Esin Erdogan, Esmee Haverkort, Deirde Meursing, Camille Binasch, Joppa 

Doedens, Marie Claire Battjes, Emma Wasser, Claire Guillon 

 

Om 19:32 uur komt Tim den Hartog binnen. 

Om 19:39 uur komt Teo Toonen binnen. 

Om 19:45 uur komt Babette Visschedijk binnen. 

Om 19:46 uur komt Jip Werner binnen. 

Om 19:51 uur komt Tonny van Vlastuin binnen. 

Om 20:20 uur komt Nestanet Gubena binnen. 

Om 20:39 uur komen Willemijn Jüttner en Marrit Woudwijk binnen. 

Om 21:20 uur komt Amber Leusink binnen. 



1. Opening 

Lisa Korteweg heet iedereen persoonlijk welkom op de Commissiewissel-ALV en opent de ALV 

om uur 19:27. Ze vraagt of iedereen om bij vragen en/of opmerkingen zijn hand omhoog te 

steken en voor- en achternaam te noemen, zodat alles op naam genotuleerd kan worden.  

  

2. Vaststellen agenda en stukken  

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. 

 

Bram de Rijk: “Wat gaan we onder punt 7 besluiten over het Atlaslogo?” 

 

Lisa Korteweg: “We gaan opnieuw stemmen of we het logo gaan veranderen.” 

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Lisa keurt de agenda goed. 

 

3. Goedkeuren notulen ALV 25-06-2015. 

Lisa Korteweg vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over de notulen van de ALV van 25-

06-2015. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen 

Lisa Korteweg vertelt dat het bestuur een aantal mededelingen heeft. Per punt worden ze langs 

gegaan. Lisa geeft het woord aan Hanne Oberman voor de eerste twee punten. 

 

Hanne Oberman begint met een mededeling over Facebook. Atlas als persoon is verwijderd van 

Facebook en is nu overgegaan tot een like-page. Hanne roept iedereen op om de pagina te liken 

en stipt de mogelijkheid tot het abonneren op de pagina aan. Ook vertelt Hanne dat ze een 

facebookgroep gaat maken voor alle leden. Deze is bedoeld voor overzichtelijkheid voor de 

vicevoorzitter en het uitnodigen van Atlasactiviteiten. 

 

Hanne Oberman gaat verder met het vermelden dat iedereen binnenkort een mailtje zal 

ontvangen over een inlogmogelijkheid op de Atlassite. Daarmee kunnen leden terechtkomen op 

de achterkant van de site, waar foto’s van activiteiten te vinden zullen zijn. Ook kunnen leden 

hier zelf hun ledenadministratie aanpassen en hun hoofdrichting invullen of veranderen. 

 



Alwin van der Ven: “In de facebookgroep komen alle leden te staan, is dat niet omslachtig als je 

ook een ledenadministratie op de site hebt?” 

Hanne Oberman: “De groep is bedoeld om de leden gericht informatie te kunnen verstrekken en 

uit te nodigen voor evenementen die alleen voor Atlasleden bedoeld zijn. De like-page is om 

berichten te plaatsen, zodat Atlas geen spam veroorzaakt.” “ 

 

Lisa Korteweg neemt het woord over en vervolgt de mededelingen. Ze vertelt over een erehaag 

voor Ria van der Lecq. Donderdag 29 oktober 2015 zal een afscheidssymposium plaatsvinden, 

waarna Atlas een erehaag zal vormen. Ria weet van niks. Lisa vraagt iedereen aanwezig te zijn 

om 16.45 uur.  

 

Daarna gaat Lisa door met het vermelden dat Atlas vrijdag 30 oktober 2015 een vrijmibo 

organiseert in Klein Berlijn om het einde van het blok te vieren. Ze nodigt iedereen uit. Lars 

Heuver zal er vanaf 14.00 uur zitten. 

 

Als laatst meldt Lisa Korteweg dat de Wintersportreis er aan zit te komen. Ze vertelt dat het 

geweldig gaat worden en roept iedereen op om mee te gaan. 

 

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

 

5. Algemene updates 

Lisa Korteweg geeft korte updates over een aantal zaken.  

Aantal leden: Dit jaar heeft Atlas er 193 leden erbij gekregen. In totaal heeft Atlas nu 565 leden.  

Activiteiten eerste blok: Het bestuur is heel blij met de nieuwe leden die zo enthousiast zijn bij 
elke activiteit. 
 
Atlaskamer: Atlas groeit en de Universiteit moet hier iets mee. Nu is de Universiteit een log, 
bureaucratisch systeem, maar het bestuur is hard bezig om een grotere kamer te regelen. 
Helaas kan het bestuur niet beloven dat het binnenkort zal gebeuren.  
 
Florin: Het bestuur heeft met de Florin om de tafel gezeten om een mooie deal te sluiten. 
Helaas is hier niet uitgekomen wat zij voor de Atlasleden zouden willen hebben. Nu onze 
proefperiode bij de Florin erop zit, gaat het bestuur weer verder opzoek naar een nieuwe 
borrellocatie. Tot er een nieuwe locatie is, blijven we in de Florin borrelen. Lisa stelt dat 
mensen met leuke tips deze aan het bestuur mogen doorgeven. 
 



Iris Schröder: “Is het wel nog met de Atlassprijs zoals we in de Florin hadden? 

Lisa Korteweg: “Ja.” 

Alwin van der Ven: “Gaat er weer een try-out komen zoals vorig jaar?” 

Lisa Korteweg: “Ja, maar eerst gaan we achter de schermen onderhandelen zodat we sowieso 

een goede prijs kunnen aanbieden.” 

 

6. Financiën 

Lisa Korteweg geeft het woord aan Caspar Schoevaars om de financiële stand van zaken te 
vertellen. 
 
Algemeen 

- Er zijn veel meer nieuwe leden dan oorspronkelijk verwacht bijgekomen, waardoor Atlas 
wat meer ruimte heeft in de begroting. 

 
ING 

- ING heeft dwars gelegen de afgelopen periode. Eerst waren er problemen met de 
rekening zelf, die opgelost moesten worden. Dan zijn er afgelopen week ook nog 
problemen ontstaan rondom de login van ING waardoor veel dingen vertraagd zijn. Zo 
ook bijvoorbeeld ook het overschrijven van enkele declaraties. Caspar Schoevaars biedt 
hiervoor zijn excuses aan. Verder meldt Caspar dat als de problemen zich blijven 
voordoen, het bestuur zal overwegen van bank te wisselen. 

 
Sponsoren 

- Grand Café Lebowski heeft het sponsorbedrag van vorig jaar nog steeds niet 
overgemaakt. Hierover staat weer een overleg met de Lebowski op het programma, wat 
vrijdag 30 oktober 2015 zal plaatsvinden. De uitkomst hiervan zal het bestuur laten 
weten. Caspar meldt wel dat doordat er een aantal meevallers zijn geweest dit jaar, 
Atlas niet failliet zal gaan als dit bedrag er niet komt. In het ergste geval zal dit uiteraard 
wel invloed hebben op de budgetten van commissies en overige fondsen.  

 
Daan van den Berg: “Als Jullie van bank gaan wisselen, houden jullie dan rekening met een 
ethischere bank?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja, dat gaan we zeker doen.” 
 
Bram de Rijk: “Hoe veel hoger ligt het aantal nieuwe leden dan begroot?” 
 
Siegert van den Berg: “We hadden het begroot op 140 en verhoogd tot 165 nieuwe leden.” 



 
Sander de Bruin: “Om hoeveel geld dit?”  
 
Caspar Schoevaars: “Dertig keer dertig dus 900 euro” 
 
 
Bram de Rijk: “Als het geld van de Lebowski wel binnenkomt, wordt dat dan reserves of 
algemeen commissiebudget?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat ligt eraan. Ik kan nog niet zeggen hoe dat zal gaan. Het meeste zal 
waarschijnlijk naar volgende jaar getild worden. Er zal een deel naar commissies gaan en een 
deel in reserves gestopt worden. Maar ik kan niets met zekerheid zeggen over het geld van de 
Lebowski.” 
 
Siegert van den Berg: “Is er al gekeken naar het geld wat we van de universiteit krijgen? Want 
we hebben dus veel meer leden dan verwacht.” 
 
Caspar Schoevaars: “Daar ben ik over in gesprek.” 
 
Caspar Schoevaars: “Verder geen vragen?” 
 
Sander de Bruin: “Lisa is een puntje vergeten, twee slides geleden.” 
 
Lisa Korteweg: “Die hadden we eruit gehaald vanwege de tijdsdruk. Maar ik kan het wel even 
vertellen. Het gaat over de SVR, de studieverenigingenraad. Van alle faculteiten zitten daar 
afgevaardigden in, waaronder ik namens Geesteswetenschappen.  We mogen 
universtiteitsbreed meedenken en belangen van studieverenigingen behartigen. We zijn druk 
bezig met de Career services. Hier zullen jullie later meer over horen. Nu staat dit nog in zijn 
kinderschoenen.” 
 
Er zijn verder geen vragen. 
           
7. Atlaslogo 

Lisa Korteweg gaat verder met het puntje over het Atlaslogo. Vorig jaar is er tijdens een ALV 
naar voren gekomen dat de leden behoefte hadden aan een nieuw logo. Het tiende bestuur is 
toen in samenwerking met PicLASso gaan zoeken naar een nieuw logo. Verschillende Atlassers 
hebben ontwerpen aangedragen. Tijdens de Wissel-ALV is er vervolgens gestemd op het beste 
ontwerp. Er is toen niet uit de stemming een “beste” ontwerp naar voren gekomen. Het tiende 
bestuur heeft het vanaf dit punt overgedragen aan het elfde bestuur. Alvorens het huidige 
bestuur weer het hele traject gaat aflopen om het beste ontwerp te vinden voor een nieuw 
Atlaslogo, wil het opnieuw een stemming uitbrengen of er nog steeds animo is voor een nieuw 



logo. Het kost Atlas immers veel geld om een nieuw logo te ontwerpen en deze overal te 
veranderen. Ook zal een dit traject het bestuur veel tijd kosten. Lisa vraagt of men deze punten 
mee wil nemen in hun afweging. 
 
Pim Teeuwen: “Hoe oud is dit logo?”  
 
Aafke Schaap: “Tien jaar.” 
 
Esmee Haverkort: “Het is bij de eerste ALV geopperd maar daarna bleek dat niemand dat meer 
echt wilde. De meeste mensen bleek het om de kleur te gaan.” 
 
Bram de Rijk: “Kun je toelichten waar  we straks over gaan stemmen? En als er voor gestemd 
wordt , dan moet er een aanpassing in de begroting gedaan worden.”  
 
Lisa Korteweg: “We gaan stemmen of mensen nog steeds een verandering van het logo willen. 
We willen eerst oriënteren voordat het hele proces in gang gezet wordt. De kleur blijft groen. ” 
 
Anne van Gemst: “Ik ben het eens met de Esmee over de kleur, maar moeten de leden het niet 
eens zijn over de kleur?” 
 
Lisa Korteweg: “Iedereen heeft recht van stemming. Maar we zijn nog onbekend in Utrecht en 
zijn tegenwoordig doen we grote stappen in onze naamsbekendheid. Groen is nu echt al Atlas.” 
 
Anne van Gemst: “Eens, maar ik vind het een beetje te autoritair om dit als bestuur te bepalen 
zonder dat de leden er enige inspraak over hebben.” 
 
Esmee Haverkort: “Dit is zonde van onze tijd nu. Ten tweede: het logo is meer voor de 
buitenwereld en minder voor de leden. Het bestuur heeft hier meer inzicht in en meer mee te 
maken en heeft dus een doorslaggevende factor, vind ik.” 
 
Siegert van den Berg: “Met onze naamsbekendheid gaat het na tien jaar goed. Als je nu van logo 
verandert, moet je weer opnieuw beginnen. Dat zou echt zonde zijn.” 
 
Aafke Schaap: ”Ik wilde precies dat zeggen.” 
 
Lisa Korteweg: “We gaan nu alleen stemmen over het veranderen van het logo. Ongeacht kleur. 
 

Lisa Korteweg gaat over op de stemming voor een nieuw logo. 

 
Leden: 
voor: 7 



tegen: 38 
blanco: 21 
 
Bestuur: 
voor: 0 
tegen: 5 
blanco: 0 
 
Lisa stelt vast dat er geen nieuw logo komt.  
 

8 Raad van Advies (RvA) 

Lisa Korteweg gaat verder met het agendapunt over de Raad van Advies. Atlas is aan het 
groeien en bij deze groei hoort ook de passende professionalisering. Atlas is ook nog een jonge 
vereniging en heeft tot op heden geen Raad van Advies gehad. Het bestuur staat echter vaak 
voor vraagstukken waarover zij graag advies had gehad. Er moeten namelijk steeds grotere 
beslissingen worden genomen, waar het voor een bestuur fijn is als er een plek is waar ze om 
advies kunnen vragen. Tot op heden zijn er altijd informele manieren geweest waarop het 
bestuur haar advies verkregen heeft, zoals hulp vragen bij andere besturen of via de whatsapp 
snel even een vraag stellen het tiende bestuur van Atlas. Bestuur Elf vindt echter dat het tijd is 
dat Atlas beschikt over een officiële Raad van Advies om beter inzicht te krijgen in moeilijke 
vraagstukken, opdat zij overwogen en juiste beslissingen maken. Het bestuur is lang bezig 
geweest om de juiste vorm te vinden voor de RvA.  
 
9 Stemming HR-artikelen RvA 
Lisa Korteweg gaat door met het voorlezen van de Huishoudelijk Regelement (HR) voorstellen 
over de RvA. Per artikel kunnen er vragen worden gesteld. Vanwege de tijdsdruk zal er tenzij 
aangevraagd, niet hoofdelijk worden gestemd, maar indien geen bezwaar worden aangenomen.  
 
Lisa Korteweg leest de HR-artikelen voor. 
 

 Art. 44 De Algemene Ledenvergadering benoemt de door het bestuur voorgedragen 
Raad van Advies voor de termijn van één commissiejaar. De leden van de Raad van 
Advies mogen maximaal drie jaar in de Raad van Advies zitting nemen. 
 

Lisa Korteweg: “Zijn er vragen en/of opmerkingen?” 
 

Esmee Haverkort: “Hoezo is er voor drie jaar gekozen?” 
 

Lisa Korteweg: “Voor de continuiteit. Één jaar mag, maar nu is er de mogelijkheid om te blijven 
zitten. Dat geeft leden van de RvA meer inzicht in wat er speelt en heeft gespeeld en hoe vorige 
besturen handelden.”  



 
Sander de Bruin: “Het is nu zo dat jullie ze vragen om in dit orgaan te komen.  Ookal 
functioneert het niet goed, kunnen ze dan nog steeds drie jaar blijven zitten? Worden ze voor 
drie jaar gechargeerd?” 

 
Lisa Korteweg: “Nee, elk jaar wordt de RvA opnieuw voorgedragen en ingestemd door de ALV.” 

 
Bram de Rijk: “Hier wil ik graag op toelichten: de RvA is een commissie van de ALV. Als een 
raadslid niet goed functioneert, moet deze verantwoording afleggen aan het bestuur en de ALV. 
Als er een potje van wordt gemaakt, kan de ALV iemand er gewoon uitknikkeren.” 

 
Siegert van den Berg: “Stel dat dat gebeurt, zie ik niet zo gauw een mogelijkheid om iemand 
meteen weer in te stemmen. Gaan ze dan met twee door of gaat dat per december?. 

 
Lisa Korteweg: “In principe mag er meteen een nieuw lid ingestemd worden.” 

 
Siegert van den Berg: “Kan er dan een artikel bijkomen?” 

 
Lisa Korteweg: “Spreken de andere stukken daar niet voor?” 

 
Siegert van den Berg: “Ik zie het niet.” 

 
Sander de Bruin: “Het is wel wat er uit voortkomt. Als de RvA een commissie van de ALV is, 
mogen raadsleden ook elk moment uitgestemd of ingestemd worden als dat nodig is.” 

 
Anne van Gemst: “Ik ben het eens met Siegert. Het is nu niet heel duidelijk. Ik zou voor volgende 
besturen wel toevoegen.” 

 
Bram de Rijk: “Je kan een extra artikel toevoegen. Echter, het is niet per se nodig en niet mooi.” 
 
Esmee Haverkort: “Stemmen we nu ook op wie?  

 
Lisa Korteweg: “Nee, straks” 

 
Bram de Rijk: “Kunnen we niet over het geheel stemmen?” 

 
Lisa Korteweg: “Daar hebben we over nagedacht, maar we willen hier toch per artikel 
stemmen. Maar wel via de andere manier.” 

 
Lisa Korteweg: “Verlangt iemand stemming over de toevoeging van dit artikel? Indien geen 
bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel worden aangenomen.” 

 



Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd. 
 

 
Art. 45 De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie personen en uit maximaal vijf 
personen. Allen dienen bestuurlijke ervaring te hebben, die voor minstens de helft 
van de Raad van Advies opgedaan dient te zijn in het bestuur van USLAS Atlas. 
Huidige bestuursleden van USLAS Atlas en leden van de kascommissie zijn 
uitgesloten van toetreding tot de Raad van Advies. 
 

Lisa Korteweg: “Zijn er vragen en/of opmerkingen?” 
 
Marjolein Joosten: “Wat is bestuurlijke ervaring?”  

 
Lisa Korteweg: “Dit hebben we expres een beetje vaag gehouden. Als je echt bestuurlijke 
ervaring opgedaan hebt ergens anders mag dat ook. Maar dat is voor andere besturen en dat 
mogen ze zelf beslissen.” 

 
Vera Brouwer: “Misschien snap ik het niet goed, hoe kan de helft van drie mensen bestuurlijke 
ervaring bij Atlas hebben opgedaan?” 

 
Lisa Korteweg: “Als de RvA later uit drie of vijf mensen bestaat, dan moet een meerderheid 
daarvan bestuurlijke ervaring bij Atlas hebben opgedaan. Bij vier leden moet het de helft zijn.” 
 
Casper van Hensbergen: “Ik begrijp niet helemaal waarom je een extra regel zou toevoegen die 
een totaal eigen invulling kan hebben.” 
 
Lisa Korteweg: “Omdat je dan nog interpretatievrijhheid hebt.” 

 
Casper van Hensberg: “Maar is het dan niet aan de ALV om te bepalen of ze capabel zijn?” 

 
Lisa Korteweg: “Ja, maar het bestuur draagt ze aan.” 

 
Esmee Haverkort: “Is het nu meerderheid of de helft? Je switchte net tussen de twee.” 

 
Timothy Bland: “Bij drie en vijf raadsleden is het een meerderheid, bij vier de helft.“ 
 
Lisa Korteweg: “Ja, dus minstens de helft” 
 
Lisa Korteweg: “Verlangt iemand stemming over de toevoeging van dit artikel? Indien geen 
bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel worden aangenomen.” 

 
Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd. 



 
  
Art. 46 De Raad van Advies benoemt uit haar midden een voorzitter. 
  
 

Lisa Korteweg: “Zijn er vragen en/of opmerkingen? Verlangt iemand stemming over de 
toevoeging van dit artikel? Indien geen bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel 
worden aangenomen.” 

 
Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd. 
 
  

Art. 47 De Raad van Advies heeft ten minste de volgende taken: a. het bestuur 
gevraagd en ongevraagd voorzien van advies; b. het bestuur adviseren over de in de 
ALV te bespreken stukken. 
 

Lisa Korteweg: “Zijn er vragen en/of opmerkingen?” 
 

Siegert van den Berg: “Heeft het bestuur een soort openheidsplicht tegenover de RvA? Of kan 
het dat de Raad stukken opvraagt en het bestuur zegt: neh?” 

 
Lisa Korteweg: “In principe zijn we sowieso transparant, dus de RvA kan alle stukken zien.” 

 
Sander de Bruin: “Is er een grens waar een geheimhoudingsplicht geldt, bijvoorbeeld voor 
wintersport of grote reis? Welke documenten mogen wel aangevraagd worden en welke niet?” 

 
Lisa Korteweg: “Alle stukken die te maken hebben met bestuurlijke activiteiten zijn zichtbaar en 
mogen worden aangevraagd.”  

 
Davitze Könning: “Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de locatie van het liftweekend?” 

 
Lisa Korteweg: “Nee, het gaat meer om stukken over bijvoorbeeld de Lebowski.” 

 
Bram de Rijk: “Ik wil hier nog aan toelichten: het bestuur kan tot geheimhouding beslissen. 
Mocht de RvA dit onjuist vinden, kunnen ze de ALV bijeenroepen. Bijvoorbeeld bij 
onduidelijkheid over kosten, locatie of inschrijvingen.  

 
Lisa Korteweg: “Verlangt iemand stemming over de toevoeging van dit artikel? Indien geen 
bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel worden aangenomen.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd. 
 



  
Art. 48 De Raad van Advies (of een afvaardiging daarvan) is aanwezig bij elke ALV en 
kan waar nodig door het bestuur of door leden geraadpleegd worden over 
agendapunten. 
 

Lisa Korteweg: “Zijn er vragen en/of opmerkingen?”  
 
Siegert van den Berg: “Hoe kunnen we ze bereiken? Is er een mail of een stukje op de site?” 

 
Lisa Korteweg: “Ja, er is een email en er komt een stukje op de site. En ze zullen dus bij elke 
ALV zijn.” 

 
Lisa Korteweg: “Verlangt iemand stemming over de toevoeging van dit artikel? Indien geen 
bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel worden aangenomen.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd. 

 
 
Art. 49 De Raad van Advies vergadert zo vaak als zij dat nodig acht, doch ten minste 
vóór elke ALV. 
 

Lisa Korteweg: “Zijn er vragen en/of opmerkingen? Verlangt iemand stemming over de 
toevoeging van dit artikel? Indien geen bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel 
worden aangenomen.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd.  
 

  
Art. 50 De Raad van Advies (of een afvaardiging daarvan) vergadert minimaal 
tweemaal per commissiejaar met het bestuur. 
 

Esmee Haverkort: “Waarom is voor tweemaal gekozen? Gewoon random?”  
 

Lisa Korteweg: “We hebben sowieso vaker contact, maar het meeste zal over de mail en 
facebook gaan. Omdat dat de RvA per commissiejaar wisselt, lijkt  dit ons beter voor de 
continuïteit. Zo kan de RvA  één keer met het oude bestuur en één keer met het nieuwe  bestuur 
vergaderen.  
 
Lisa Korteweg: “Verlangt iemand stemming over de toevoeging van dit artikel? Indien geen 
bezwaar zal met de volgende hamerslag het artikel worden aangenomen.” 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat het artikel is ingestemd.  



  
10.   Stemming RvA-leden 
 

Lisa Korteweg: “Nu alle artikelen zijn besproken en ingestemd zijn, willen wij de volgende 
raadsleden aandragen om in de RvA te gaan. Zij zullen zich ieder even kort voorstellen. 
 
Aafke Schaap: “Ik ben Aafke, vierdejaars LAS’er en ik was de vicevoorzitster van het tiende 
bestuur.” 
 
Bram de Rijk: “Ik ben Bram de Rijk en ik was de vicevoorzitter van het zesde bestuur.” 
  
Daan van den Berg: “Ik ben Daan van den Berg en ik was de vicevoorzitter van het negende 
bestuur.” 

 
Lisa Korteweg: “Zijn er vragen aan de Rva?” 

 
Anne van Gemst: “Willen jullie in deze RvA nog andere leden toevoegen? 
  
Bram de Rijk: “In principe willen we met zijn drieën beginnen. Als we groter zijn,  is moeilijker 
om goed op te starten.” 
 
Lisa Korteweg: “Wij hebben voor deze drie mensen gekozen omdat ze de vereniging en de 
universiteit kennen. Ook hebben deze mensen een scherp inzicht op bestuurlijk kwesties. Ze 
hebben in het verleden bewezen dat ze ons op een fijne manier van goede raad voorzien. Ook 
vinden wij dat deze drie mensen samen een goed en gevarieerd team vormen.  Het zijn wel drie 
vicevoorzitters maar we zien  genoeg verschillen om dit niet als obstakel te zien.” 

 
Lisa Korteweg: gaat over op de stemming. 

 
Leden:  
voor: 78 
tegen: 0 
blanco: 0 

 
Bestuur: 
voor: 5 
tegen: 0  
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de eerste raadsleden van de RvA zijn ingestemd.  

 
 



11. Toevoegingen HR sponsoring  
 
Lisa Korteweg vertelt dat het bestuur druk bezig is geweest met het opstarten van een 
sponsorcommissie. Dit ook in het kader van groei en professionalisering. Atlas wordt steeds 
meer opgemerkt en benaderd door bedrijven. Bestuur heeft geen tijd om hier actief mee aan de 
slag te gaan Daarom is de sponsorcommissie, LASquisitie, opgestart om geld binnen te sluizen 
voor Atlas.. Natuurlijk moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over waar het geld 
naartoe gaat. Het bestuur heeft het volgende HR voorstel.  
 

Art. 85 De opbrengsten van de sponsorcommissie zijn bedoeld voor de vereniging. De 
verdeling van deze opbrengsten zullen worden gebruikt om de continuïteit van de 
vereniging te waarborgen. Verantwoording voor de verdeling dient afgelegd te worden 
aan de leden op de begrotings-ALV. 

 
Alwin van der Ven: “Stel wij organiseren een activiteit waar winst uit komt, blijft dit binnen ons 
budget?” 
 
Lisa Korteweg: “In principe geldt dat als er winst wordt gemaakt bij een activiteit, dit in het 
algemeen budget gaat.” 
 
Caspar Schoevaars: “Alleen als het hoger is dan tien euro per aanwezige. Dan wordt het 
uitgekeerd. 
 
Alwin van der Ven: “Dan vind ik dit artikel een beetje raar.” 
 
Lisa Korteweg: “Dit gaat over activiteiten met bedrijven. Als jullie daarmee geld binnen brengen 
wordt het eerst gefreezed.” 
 
Alwin van der Ven: “Dat snap ik. Maar ik bedoel als we winst maken met een activiteit voor 
leden.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dan gebeurt hetzelfde als bij andere commissies: winst gaat in het 
algemeen budget.” 
 
Lisa Korteweg: “Als dit later helemaal anders blijkt te zijn, dan kunnen we het altijd nog 
aanpassen.” 
 
Deirdre Meursing: “Begrotings-ALV is lelijk, de ALV waar de begroting wordt gepresenteerd is 
mooier.” 
 
Lisa Korteweg: “Inderdaad, wordt aangepast” 
 



Bram de Rijk: “Neemt er iemand van het bestuur zitting in de sponsorcommissie? Hoe zit het 
met de vertegenwoordiging tegenover derden?” 
 
Lisa Korteweg: “Hanne wordt bestuurverantwoordenlijke en de commissieleden krijgen een 
training. Alles zal in samenspraak gaan. Maar er zal geen bestuurslid in de commissie gaan. 
Daar hebben we geen tijd voor.” 
 
Anne van Gemst: “Doorgaand op Brams vraag: betekent dit dat commissieleden alleen met de 
bedrijven in contact staan? En hoe zorg je ervoor dat je representatief overkomt?” 
 
Lisa Korteweg: “Alles gaat via Hanne, maar we willen het niet overnemen . Elk contract zal 
uiteraard wel via ons gaan.” 
 
Bram de Rijk: “In de tweede zin over de continuïteit: gaat alles in het commissiebudget? 
Continuïteit gaat meer over reserves.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat weet ik nog niet precies. Het wordt ook pas elke januari verdeeld. 
Maar ik denk dat een deel in het commissiebudget zal gaan en een deel in reserves.”   
 
Lisa Korteweg: “We gaan met de aanpasssing van Deirdre stemmen.” 
 
Leden 
voor: 68 
tegen 
blanco: 5  
 
Bestuur 
voor 5 
tegen : 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat het HR-artikel is ingestemd. 

 
12. Cursusrecensie prijsuitreiking  

Lisa Korteweg vertelt dat ook deze keer weer een beste cursusrecensie is uitgekozen. Omdat 
Blok 1 nog niet is afgelopen, is alleen gekeken naar blok 4. Lisa geeft het woord aan Lars 
Heuver om de winnaar bekend te maken. 
 
Lars Heuver: “Anne van Gemst wint. Willen jullie allemaal ook voor blok 1 de cursusrecensies in 
vullen op de site?“  
 
Gefeliciteerd Anne van Gemst! 



 
Femke Oosterkamp: “De naam van cursussen verandert over de jaren heen. Hierdoor vind je 
soms shit niet. Zit hier iemand boven op?” 
 
Lisa Korteweg: “Goed dat je het zegt. Lars gaat er achter aan.” 
 
13. Pauze    
De pauze begint om 20: 23 
Lisa Korteweg hervat de vergadering om 20:35 
 
14. Commissiewissel 
Lisa Korteweg vermeldt eerst nog een paar serieuze mededelingen over het commissiebeleid 
alvorens over te gaan op de commissiewissel. 
  
Aantal commissies: Dit jaar zijn er in totaal 16 commissies. Helaas heeft Atlas afscheid moeten 
nemen van de commissie KLASseboek, omdat er te weinig animo voor was. Ook wordt er elk 
jaar veel geld in het Klasseboek gestoken, terwijl er relatief maar weinig mensen dit boek 
bestellen. Er kan echter niet een jaar voorbij  gaan zonder enige memorabele terugblik. In 
samenspraak met LASpost is er besloten dat vanaf heden de laatste LASpost-editie van het jaar 
extra aandacht schenkt aan het afgelopen jaar. Opdat alsnog het speekseldiagram 
gepresenteerd kan worden.  
 Dit jaar zijn er drie commissies bijgekomen, Lasquisitie, GLAShelder en FLAShdance.  

 
Aantal commissieleden: Door toename van enthousiaste Atlassers had Atlas dit jaar veel 
gegadigden voor de commissies. Helaas niet elke commissie even veel, maar het bestuur heeft 
geprobeerd om iedereen in te delen op de plek waar zij het liefste zou willen. Om dit jaar 
genoeg plek te creeren heeft het bestuur de meeste commissies uitgebreid tot 6 
commissieleden.  

 
Beleidsplan & jaarplanning: Morgen zullen alle nieuwe commissieleden een mailtje ontvangen 
met daarin een beleidsplan format. Deze moeten ze allemaal goed invullen en inleveren voor 16 
november. Aan de hand van ieders beleidsplan zal namelijk het budget per commissie in januari 
worden vastgesteld. In het beleidsplan staat ook de jaarplanning. Het bestuur gaat er vanuit dat 
bijna elke commissie minstens vier activiteiten per jaar organiseert. De commissies Baten en 
Lasten, LASquisitie, ouderdagcommissie, introcommissie en LASpost hoeven hier geen 
rekening mee te houden. De jaarplanning is een grove planning en meer een voorstel. Mocht 
een commissie juist in een andere week iets willen organiseren, kan dat in samenspraak met 
het bestuur.  

 
Lana Hoekstra: “Hoe snel moet het beleidsplan ingeleverd worden?” 

 
Lisa Korteweg: : “16 november. Dit is ook de deadline voor het stukje op de website.” 
 
Intropraatje op website: Elke commissie moet natuurlijk zichzelf goed kenbaar maken aan Atlas 
en de buitenwereld. Het introductiepraatje voor op de website moet ook 16 november af zijn.  
 



10 november functie snelcursus: Het is natuurlijk niet niks om in één keer voorzitter, secretaris 
of penningmeester te zijn. Ook zijn commissies onderdeel van een groot geheel. Om te zorgen 
dat zowel alles binnen commissies als buiten commissies goed gaat, organiseert het bestuur 
een snelcursus. In deze cursus zullen kort alle vaardigheden en regels worden uitgelegd.  

 
Bram de Rijk: “Zijn er mensen in meer commissies geplaatst?” 
 
Lisa Korteweg: “Ja.” 
 
Bram de Rijk : Waarom hebben jullie gekozen om dan grotere commissies te maken? Zo 
moeten leden hun aandacht over meerdere commissies verdelen.” 
 
Lisa Korteweg: “Ze hebben alleen als het kon een tweede plek gekregen. Maar sommige 
mensen wilden gewoon in veel commissies.” 
 
Budget: Dit is meer een reminder. Commissies moeten nog tot december met hun huidige 
budget doen. Pas in januari hebben ze beschikking tot het nieuwe budget.  

 
Davitze Könning: “Hoe zit het met nieuwe commissies?” 
 
Lisa Korteweg: “Die krijgen helaas niks tot januari, maar kunnen altijd beroep doen op het 
algemeen budget.” 

 
15. Installatie nieuwe commissie 

 
Lisa Korteweg gaat door met het instellen van de nieuwe commissies. Elke commissie stelt 
eerst zichzelf voor en laat haar filmpje zien. Vervolgens zal worden gestemd. Daarna worden de 
oude commissie en nieuwe commissie gedechargeerd en gechargeerd.  

 
Als eerst Lasagna mag naar voren komen.  
 
Lasagna 
Iris Schröder: vicevoorzitter 
Santje Kramer: secretaris en locatie 
Babette Visschedijk: penningmeester 
Marjolein Joosten: PR 
Rex Panneman: voorzitter 
Manuel Groothuysen: secretaris 
 
Stemming  
 
Leden 
voor: 81 
tegen: 0  
blanco: 0 
 



Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
Piclasso 
Manuel Groothuysen:   
Julia Boer: 
Daantje Berghuis: 
Tonny van Vlastuin: 
Femke Oosterdam: 
(functieverdeling nog niet bekend) 
 
Stemming met Piclasso als nieuwe commissienaam. 
 
Leden 
voor: 77 
tegen: 3 
blanco: 1 
 
 
Bestuur 
voor: 3 
tegen: 2 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie onder de 
nieuwe naam PicLASso. 
 
Baten en LASten 
Vera Brouwer: secretaris 
Maarten Lanooy: voorzitter 
Emma Kooijman: penningmeester penningmeester 
 
Bram de Rijk: “Ik wil even aangeven: deze commissie gaat de begroting controleren. Dus ik kan 
me voorstellen dat jullie wel vragen aan ze hebben.” 
 
Esmee Haverkort: “Hoe gaan ze ingewerkt worden dan?” 
 
Lisa Korteweg: “We gaan ze serieuzer nemen en er dichter op zitten. En Caspar gaat een 
overdracht met ze doen.”  



 
Siegert van den Berg: “Je moet voortaan eerst dechargeren en dan chargeren Lisa.” 
 
Lisa Korteweg:  “Dat doe ik al.” 
 
Siegert van den Berg: “Oh sorry dan, dan heb ik het fout gehoord.” 
 
Stemming:  
 
Leden 
voor: 80 
tegen: 0 
blanco: 1 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0  
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
BLASsure 
Janne Prinsen: penningmeester 
Kyra Bekhuis : algemeen lid 
Lana Hoekstra: voorzitter 
Gillian Schuurman: PR 
Elke Burghoorn: secretaris 
 
Leden: 
voor: 81 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
BLASt 
Merel Wemelsfelder: secretaris 



Tim den Hartog: voorzitter 
Marijke Ronduite: penningmeeser 
Teo Toonen: vicevoorzitter 
Anouk de Rooy: PR 
Noortje Post: PR 
 
Leden: 
voor: 80  
tegen: 0 
blanco: 1 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
FLAShdance 
Inez Lommen: voorzitter 
Mirron Onrust: secretaris 
Janneke Pruijsen: PR 
Thom Hamer: complementair lid 
Emma Wasser: penningmeester 
Ryanne Pisa: algemeen lid 
 
Leden: 
voor: 80 
tegen: 0 
blanco: 2 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg chargeert de nieuwe commissie. 
 
GLAShelder 
Matthijs Mantel: voorzitter 
Sander de Bruin:  
Thomas Brouwer: 



Davitze Könning: 
Piotr van der Akker: 
Camille Binasch: 
(functieverdeling verder nog niet bekend) 
 
Leden: 
voor: 80 
tegen: 1 
blanco: 1 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg chargeert de nieuwe commissie. 
 
Introcommissie 
Veronique Swiebel  
Aisha Roffel 
Tim Overkempe 
Syl Bet 
Jolente Amaris 
Diede Blaauw 
(functieverdeling nog niet bekend) 
 
Leden: 
voor: 82  
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
KLASseboek  
Lisa Korteweg: “Het KLASseboek gaat alleen gedechargeerd worden. Willen alle leden en het 
bestuur die voor het beëindigen van de commissie Klassseboek 2014-2015 hun hand op steken?  
 



Leden 
voor: 58 
tegen: 0 
blanco: 14 
 
Bestuur  
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie. 
 
LAS Fiëstas 
Davitze Könning: voorzitter 
Fenna van Ommen: PR 
Julliëtte Dominicus: secretaris 
Puck Klein: penningmeester 
Joppa Doedens: locatiescout 
Marie-Claire Battjes: vicevoorzitter 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur  
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
LASpost 
Deirdre Meursing 
Tonny van Vlastuin 
Saskia van Driel 
Veerle van Lieshout 
Betty (Netsanet) Gubena 
(functieverdeling nog niet bekend) 
 
Leden 
voor: 82 



tegen: 0  
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
LASquisitie 
Femke Oosterkamp: 
Alwin: voorzitter 
Tim Overkempe: penningmeester 
Liza Kruisselbrink 
Esin Erdogan 
Loes van Wijdeven 
(functieverdeling nog niet bekend) 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg chargeert de nieuwe commissie. 
 
Last Minute 
Iris Schröder: voorzitter 
Yara Verhulst: accommodatie 
Guusje Bloemen: penningmeester 
Doortje Rypma: reiziger 
Aisha Roffel: PR 
Yana Mechielsen: secretaris 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 



blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
MastercLASs 
Laure Andriesse: voorzitter 
Juliette van Leuven: vicevoorzitter 
Seth Teekens: algemeen lid 
Tim den Hartog: algemeen lid 
Elke Burghoorn: penningmeester  
Bonnie van Vught: secretaris 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
Ouderdagcommissie 
Sander de Bruin 
Esmee Haverkort 
Siegert van den Berg 
Aafke Schaap 
Deirdre Meursing 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 



voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
OverLASt 
Casper van Hensbergen: voorzitter 
Saskia van Driel 
Jip Werner 
Lana Boon 
Ilse Bergsma 
Doortje Rypma 
(functieverdeling verder nog niet bekend) 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 
 
SympLAS 
Anne van Gemst: penningmeester 
Piotr van der Akker: secretaris 
Willemijn Jüttner: voorzitter 
Robin Rauws: algemeen lid 
Anne Leenders: PR 
 
Leden 
voor: 82 
tegen: 0 
blanco: 0 
 
Bestuur 
voor: 5 



tegen: 0 
blanco: 0 
 
Lisa Korteweg dechargeert de oude commissie en chargeert de nieuwe commissie. 
 

16. H.I.N.W.O.Z.L.: Heeft iemand nog wat op z’n lever?  
 
Lisa Korteweg vraagt of iemand nog wat op zijn lever heeft. 
 
Bram de Rijk: “Twee dingen: Wie worden de bestuursverantwoordelijken van  de nieuwe 
commissies? 
 
Lisa Korteweg: “Ikzelf van Flashdance, Timothy van GLAShelder en Hanne van LASquistitie.” 
 
Bram de Rijk: “En het tweede punt: het live-editen zorgt ervoor dat het er soms niet goed uit 
ziet op sommige browsers.” 
 
Lisa Korteweg: “Dankje, gaan we naar kijken.” 
 
Sander Bruin: “Namens  bestuur 10, ik ben heel blij dat er tegen het logo veranderen is 
gestemd.” 
 
Esmee Haverkort:  “Hier distantieer ik me van!” 
 

17. Rondvraag  
Lisa Korteweg vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. 
 

18. Sluiting  
Lisa Korteweg sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:55 
 

19. Borrel.  
 

 

      

 


