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Julia Matser heeft haar stemrecht voor deze ALV overgedragen aan Siegert van den Berg. 
 
1.       Opening.       
Lisa Korteweg heet iedereen persoonlijk welkom en opent de ALV om 19.28 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 van de stukken en de 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.  

 

Sander de Bruin: “Ik heb wel een opmerking over de agenda. Bij aanpassing statuten staat 
informerend en besluitvormend. Ik wil namens mezelf, Siegert van den Berg en Julia Matser 
voorstellen om niet over te gaan tot besluitvorming. Wij hebben het gevoel dat het niet genoeg 
overlegd is met leden, alumni en honoraire leden. Na doorkijken zijn we het op bijna elk punt 
niet eens of hebben we aanmerkingen. Daarom stellen we voor om niet te stemmen bij deze 
ALV. Voordat er een debatsessie is geweest met oud-besturen.” 
 
Lisa Korteweg: “We gaan het nu over de stukken hebben. Ook hebben we onze voorstellen al 
lang geleden gedeeld met de oud-besturen en de RvA, hebben we  weinig tot geen feedback 
gekregen. Ook nu hebben we twee weken niks gehoord. Dit is geen verwijt maar een 
constatering. Laten we gewoon de agenda blijven aflopen.” 
 
Sander de Bruin: “Het is Inderdaad met een deel van de oud-besturen gedeeld, wij konden 
aanpassingen voorstellen. Maar er is geen communicatie geweest over de stukken die nu 



opgestuurd zijn, die waren helemaal nieuw voor ons. Wij hebben nu drie pagina’s met 
veranderingen.” 
 
Bram de Rijk: “Ik zie geen reden om het hier over te hebben. Honoraire leden hebben geen extra 
recht. De RvA is ingelicht. Laten we het er nu niet over hebben, als jullie niet tevreden zijn 
kunnen we dan bepalen of we wel of niet stemmen. Bij veel kritiek kan er altijd tegengestemd 
worden.” 
 
Lars Heuver: “In het document wat jullie hebben gekregen stonden ook al de veranderingen in.”  
 
Lisa Korteweg: “En we hebben de stukken ook al langs de notaris gebracht. Sommige punten 
mogen wettelijk gewoon niet anders.”  
 
Sander de Bruin: “Honorairen hebben inderdaad niet meer recht, maar wel meer ervaring met 
statuten. Julia Matser pleit voor een sessie waar oud-besturen zich hier over buigen.  Ook leden 
kunnen hier bij betrokken worden uiteraard. Wij vroegen ons ook af of het zo ook over één ALV 
moet gaan, of dat het meer tijd krijgt.” 
 
Lisa Korteweg: “Laten we gewoon doorgaan, en dan kijken wat we doen.” 
 
Lisa stelt de stukken en de agenda vast. 

 
     
3.       Goedkeuren notulen ALV 8 maart 2016.  
Lisa Korteweg vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen. Tekstuele opmerkingen 
kunnen gemaild worden. Geen opmerkingen, notulen is goedgekeurd.  
     
          
4.       Mededelingen:  
Mededingen vanuit het bestuur: 
●   Zoals jullie al weten hebben we sinds een paar weken een kandidaatsbestuur. Bij deze 
wil ik u nogmaals voorstellen: 

Iris Schröder - voorzitter 
Yana Mechielsen - secretaris  
Janne Prinsen - penningmeester  
Marjolein Joosten - vicevoorzitter  
Doortje Rypma - onderwijscommissaris  

Op 24 mei zal de Wissel-ALV plaatsvinden waar zij hopelijk ingestemd zullen worden.  
●   Onze tweede mededeling is dat we een nieuw contract voor drie jaar met onze 
boekenleverancier gaan tekenen. In het contract zijn nu ook tweedehands boeken opgenomen. 
Voor de rest is er niet veel veranderd aan het contract.  
 
Aafke Schaap: “Is er ook een verandering in het geld wat we krijgen?” 
 
Lars Heuver: “We krijgen iets meer provisie, maar een vaste sponsoring kan niet.” 



Lisa Korteweg: “Sommige dingen zijn bij wet vastgelegd en daar kunnen we dus niet veel aan 
doen.” 
 
●   Dan nog een reminder. Onze onderwijscoördinator Iris van der Tuin en onze 
studieadviseur Ruben van Doorn zullen helemaal uit hun plaat gaan a.s. dinsdag. Zij zullen om 
12 uur samen gaan draaien op de NvdP. Dus komt allen!  
●   Als laatste wil ik jullie herinneren aan de Carriére doe-dag. Tijdens deze dag zullen 
alumni je vertellen hoe zijn hun loopbaanpad hebben belopen. Daarna zullen er workshops zijn 
waar je onder begeleiding zelf de eerste stappen gaat zetten. Schrijf je dus snel in! 
 
Mededelingen vanuit de zaal:   
Geen mededelingen. 
 
5.   Financiën  
Update financiën 
Caspar Schoevaars neemt het woord over van Lisa Korteweg. 
 
Het gaat goed met de financiën. De Grote Reis is financieel goed gegaan, er een beetje overschot 
op de begroting. Verder ben ik druk bezig met bijwerken debiteuren en administratie. Hier wil ik 
Janne ook zo veel mogelijk bij betrekken. 
 
Siegert van den Berg: “Ben je al begonnen met de administrat van dit jaar in Gnucash te zetten?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ik sta op het punt.” 
 
6.   Aanpassingen statuten  
Lisa Korteweg neemt het woord weer over van Caspar Schoevaars. 
Dan is het moment nu daar dat we gaan beginnen met het wel dan wel niet instemmen van de 
aanpassingen van de statuten. De statuten dateren uit het jaar van de oprichting van de 
vereniging, namelijk 2005. Nu elf jaar verder hebben verschillende besturen zich over deze 
statuten gebogen, aangezien de statuten niet meer geheel up-to-date zijn. Wij hebben er ook 
lang aan gezeten en zijn met behulp van vorige besturen tot de volgende voorstellen tot wijziging 
gekomen.  
Voordat we echter gaan beginnen wil ik nogmaals uitleggen wat de statuten inhouden. In de 
statuten staan de grondbeginselen van de vereniging die wettelijk zijn vastgelegd. In de statuten 
staat bijvoorbeeld vastgelegd wanneer je lid mag worden van Atlas.  
Aangezien de statuten conform de Nederlandse wet moet zijn, zijn onze voorstellen tot wijziging 
al goedgekeurd door de notaris. Vandaag gaan de voorstellen tot wijziging nog langs jullie en 
kunnen jullie je menig geven en de wijzigingen instemmen of niet. Tekstuele opmerkingen 
hadden opgestuurd moeten worden, mocht je nog wat tegen komen, mail het ons. Wanneer de 
wijzigingen worden ingestemd, zullen de huidige statuten worden aangepast en wettelijk worden 
vastgelegd. Tot een ander bestuur dezelfde procedure zal belopen.  
Hoe gaan we het vandaag aanpakken? Er zijn in totaal 11 artikelen die worden aangepast. Soms 
gaat het om inhoudelijke veranderingen en soms gaat het over tekstuele aanpassingen. Na de 
verantwoordingen en vragen bij elk artikel zal er per artikel hoofdelijk gestemd worden. In totaal 



gaan we 10 keer stemmen, tenzij de omstandigheden anders vragen. Het stemmen zal via de 
normale procedure verlopen. Ik zal vragen wie er voor, tegen of blanco is. Je kunt dan bij één 
van de drie je hand op steken. Daarna zal ik het zelfde aan het bestuur vragen.  
Van belang is dat bij elk artikel ik eerst onze verantwoording zal vertellen, wanneer er op of 
aanmerkingen kunnen worden gesteld.  
 
Sander de Bruin: “Wat als ik een punt heb wat niet binnen een artikel past?” 
 
Lisa Korteweg: “Dan kun je na de artikelen dat aankaarten.” 
 
Sander de Bruin: “Ik heb twee punten over wanneer je lid bent en wanneer je naar activiteiten 
mag gaan. Deze zouden wel door artikelen gedekt moeten worden.” 
 
Timothy Bland: “Dat wordt bij artikel 6 behandeld.” 
 
Sander de Bruin: “Het gaat over wanneer iemand lid is, maar dit kan effect hebben op andere 
artikelen. Dus de stemming van die artikelen ervoor kunnen daar ook van af hangen.” 
 
Lisa Korteweg: “Oke dan behandelen we dat bij artikel zes gelijk ook.” 
 
De eerste wijziging die niet perse onder een artikel valt, wijkt echter af van de zonet genoemde 
procedure. Over deze wijziging zal ik alleen vragen of jullie bezwaar hebben of niet. In de oude 
statuten staat algemene vergadering en algemene ledenvergadering door elkaar gebruikt. De 
notaris heeft ons verteld dat het wettelijk niet uitmaakt welke benaming er gehanteerd wordt. 
Aangezien in het Huishoudelijke Reglement de vereniging altijd algemene ledenvergadering 
heeft aangehouden, hebben wij ervoor gekozen om deze benaming ook toe te passen in de 
statuten en zo overal consistent te zijn.  
Zijn er op of aanmerkingen over deze wijziging?  
 
Siegert van den Berg: “Apart dat zij dat heeft gezegd, want het burgerlijk wetboek zegt nergens 
ALV maar overal AV. Ik zou afraden om een term te gebruiken die niet in een wetboek 
voorkomt.” 
 
Lisa Korteweg: “Deze term is goedgekeurd door de notaris.” 
 
Lars Heuver: “Wat in de statuten staat kan breed geïnterpreteerd worden. De betekenis is het 
hetzelfde. Het maakt dus niet uit.” 
 
Siegert van den Berg: “Wat is dan de argumentatie om voor ALV te kiezen?” 
 
Lars Heuver: “Omdat het zo in het HR staat en dit goed is voor de continuïteit van beide 
documenten.” 
 
Siegert van van den Berg: “Waarom zou je niet het HR veranderen dan? De statuten is leidend, 
het wetboek is leidend, pas het HR hierop aan dan.” 



Bram de Rijk: “De termen zijn inwisselbaar. ALV is gebruikelijk bij vereniging omdat het 
duidelijk maakt dat het om de leden gaat. Ik vind het een loze discussie. Zoals de notaris al 
aangeeft, het maakt niet uit.”  
 

Lisa Korteweg: “Verlangt iemand naar stemming over deze wijziging?  

 

Siegert van den Berg: “Ja, ik wel.” 

 

Lisa Korteweg: “Oke, dan gaan we hoofdelijk stemmen. We gaan stemmen dat overal in de 

statuten ‘algemene ledenvergadering’ komt te staan.” 

 

Stemming:  

Voor: 17 

Tegen: 2 

Blanco: 0 

 

Lisa Korteweg stelt vast dat de wijziging is aangenomen.  
 
Artikel 2  
Oke, dan gaan we nu naar artikel 2 wat betrekking heeft op het “Doel” van de vereniging.  
Het bestuur vindt dat de huidige omschrijving van het doel van de vereniging niet toereikend was 
voor waar de vereniging voor staat. Belangrijk is dat wij als vereniging niet alleen het doel 
hebben om de belangen van onze leden te behartigen. We doen nog veel meer. De twee 
kerntaken van de  studievereniging horen ook in de statuten. Namelijk: communityvormen en 
het ondersteunen van de studie. Deze twee kerntaken zijn conform het beleidskader van de 
universiteit.  
Bovendien is het goed om de uitvoering van dit doel enigszins te specificeren zoals te zien bij 2.2.  
 
De vereniging heeft ten doel:  
a. het faciliteren en bevorderen van het contact tussen haar leden onderling en tussen 
studenten en de opleiding Liberal Arts and Sciences;  
b. het ondersteunen van haar leden op studie- en ander gebied.  
 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:  
a. het ondernemen van activiteiten die de communityvorming tussen studenten Liberal Arts and 
Scienes, de vereniging, en onderwijsinstelling bevordert;  
b. het publiceren en communiceren van feiten aangaande de vereniging in de door de vereniging 
beschikbare media;  
c. het onderhouden van contacten en voorts het aanwenden van andere wettige middelen welke 
voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.  
 
Als eerste wil ik graag de opmerkingen van Remy Middelhof met jullie delen:   
 



Artikel 2.2a "De vereniging tracht haar doel te bereiken door: a. het ondernemen van activiteiten 
die de communityvorming tussen studenten Liberal Arts and Scienes, de vereniging, en 
onderwijsinstelling bevorderd;” 
 
Het woord communityvorming vind ik niet passen, allereerst omdat het geen Nederlands woord 
is. Ten tweede ben ik van mening dat het vormen van een community niet statutair moet worden 
vastgelegd omdat dit mogelijk kan veranderen in de toekomst of dat dit misschien niet meer 
wenselijk is. Dat zou betekenen dat Atlas geen enkele activiteit zou mogen organisatie die niet 
community vorming als doel heeft.  Ik stel voor om het woord te veranderen in de “band” of 
“relatie”. Hierdoor is het meer open en aan de vereniging in te vullen wat een relatie bevorderd. 
 
Het bestuur is echter van mening dat communityvorming altijd een doel zal zijn van een 
studievereniging en juist bij een opleiding zoals LAS. Band of relatie is meer open, maar dat is 
bij deze kerntaak niet nodig.  
 
Nu ik toch bezig ben 2.2b het publiceren en communiceren van feiten aangaande de vereniging 
in de door de vereniging beschikbare media; Ik zou dit veranderen naar informatie omdat het 
lastig vast te stellen is of alles wat gecommuniceerd en gepubliceerd een feit is.  
 
Het bestuur is het met deze aanpassing eens. Het woord informatie zal ons meer vrijheid geven.  
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over het voorstel van artikel 2?  
 
Siegert van den Berg: “Kleine tekstuele opmerking: de onderwijsinstelling: er moet ‘de’ bij bij 
2.2a.” 
 
Siegert van den Berg: “Daarnaast is de onderwijsinstelling heel vaag. Wat is het: de opleiding, 
GW of UU? Is het wensbaar om dit zo er in te houden?” 
 
Lisa Korteweg: “In principe de opleiding, maar we ondersteunen onze leden over de hele 
universiteit. We bedoelen hier mee alles waarmee we de studenten kunnen ondersteunen.” 
 
Siegert van den Berg: “Is de vereniging niet alleen voor leden of ook LAS studenten? En dus ook 
de communityvorming alleen voor de leden?” 
 
Timothy Bland: “We doen ook aan communityvorming voor LAS-studenten tijdens de kickoff-
week en het Introkamp.” 
 
Aafke Schaap: “Maar dat zijn de uitzonderingen.” 
 
Lisa Korteweg: “Wij ondersteunen ook de opleiding door te helpen met matchingsdagen en 
meeloopdagen.” 
 
Aafke Schaap: “Dat is iets anders dan het ondernemen van activiteiten. Dat is wel alleen voor de 
leden.” 



 
Siegert: “Zoiets als de Carrièredag, richt je eigenlijk ook op de leden. Anders kunnen niet-leden 
met het geld van onze leden daaraan meedoen.” 
 
Bram de Rijk: “Ik denk dat het woord activiteiten verkeerd wordt gelezen. Het is ook een doel om 
door activiteiten niet-leden bij de community te betrekken. Als je hier echt scheiding in wilt 
maken, moet dat wel helderder.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik vind het wel apart om wel niet-leden wel te noemen en leden niet.”  
 
Bram de Rijk: “De bulk van de leden zijn studenten LAS.” 
 
Lisa Korteweg: Bij a staat wel ‘tussen leden onderling’. Dus het staat er wel dat het ook voor de 
leden is.”  
 
Aafke Schaap: “Ik ben het wel eens met Remy dat communityvormning niet het beste woord is. 
Relatie schetst beter wat het is. Want met de leden wordt een community gevormd, niet met de 
studenten LAS.” 
 
Siegert van den Berg: “Dat grijpt terug op artikel 2 lid 1a.”  
 
Lisa Korteweg: “Wij zijn voor het woord, omdat conform de beleidsvorming van de universiteit is. 
Het is een van de kerntaken van de vereniging.” 
 
Bram de Rijk: Waarom niet ‘gemeenschapsvorming’?” 
 
Lisa Korteweg: “Als jullie dat liever hebben? Is dat ook wat Aafke bedoeld? 
 
Aafke Schaap: “Ja prima, ik vind communityvorming gewoon een hype.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan veranderen we communityvorming in gemeenschapsvorming.” 
 
Siegert van den Berg: “En dan bij 2.1a pleit ik voor een toevoeging, dat we studenten definiëren 
als studenten van LAS, UU of GW.” 
 
Bram de Rijk: “Daar ben ik het niet mee eens. Er zijn genoeg activiteiten die nuttig zijn voor haar 
leden die daarbuiten vallen. Bijvoorbeeld met andere verenigingen, zoals het bèta 
voetbaltoernooi.” 
 
Sander de Bruin: “Kan er in de discussie een duidelijk verschil gemaakt worden tussen Atlas en 
LAS? Ik raak het een beetje kwijt.” 
 
Lisa Korteweg: “Willen wij studenten verder specificeren? 
 
Lars Heuver: “Volgens mij dekt het de lading zo.” 



 
Caspar Schoevaars: “Het is toch aan het bestuur om dat te implementeren in het eigenlijke 
beleid?” 
 
Siegert van den Berg: “Ik vind het ook aan de leden, want de vereniging is van de leden.” 
 
Lisa Korteweg: “Als lid ben je ook student.” 
 
Siebren Teule: “Het gaat hier enerzijds om leden onderling en anderzijds tussen de opleiding en 
studenten. Als je het alleen over leden gaat hebben, sluit je veel mensen uit als je met de 
opleiding dingen samen doet. Of mensen van buiten de opleiding.” 
 
Janne Prinsen: “Ik denk dat deze drie dingen de lading wel dekken.”  
 
Aafke Schaap: “Door deze vaagheid hier is het des te meer van belang dat er een super duidelijk 
is wanneer je lid bent en je mee mag doen aan een activiteit.” 
 
Sander de Bruin: “Daar wil ik het ook over hebben. Het gaat nu ook al over wanneer ben je lid, 
waar moet de vereniging zich op focussen. Wat ik mis in de statuten: voor wie doen we het? Wie 
zijn de leden?” 
 
Lisa Korteweg: “Dat artikel komt zometeen.” 
 
Aafke Schaap: “Als je hier keuzes maakt heeft dat effect op de rest.” 
 
Sander de Bruin: “Daarom kan ik ook eigenlijk niet over artikel twee stemmen als we artikel 6 
nog niet hebben besproken.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we het nu over artikel zes hebben. Dan stemmen we daarna allebei 
in.” 
 
Artikel 6  
Artikel 6 gaat vooral over tekstuele veranderingen wat het lezen van het artikel makkelijker en 
de statuten meer up-to-date maakt.  
Lid 4 van artikel 6 is de laatste zin toegevoegd omdat een zittingstermijn soms door 
omstandigheden net geen jaar duurt (zoals bij ons). Volgens de statuten ben je dan geen 
honorair lid. Door een jaar te vervangen door het woord zittingstermijn is dit probleem makkelijk 
opgelost.  
 
Lisa Korteweg: “Volgens mij is dit niet wat jij bedoelt Sander, jij bedoelt lid 1.  
 
Sander de Bruin: “Ja.” 
 
Lars Heuver leest artikel 6 lid één en artikel 7 voor.  
 



Sander de Bruin: “Mijn punt is dat er te veel vrijheid is voor het bestuur. Voorbeeld uit ons jaar: 
een meisje had persoonlijke problemen, scheef zich uit en was dus geen Atlaslid meer, maar 
heeft zich toen wel aangemeld voor de Grote Reis. Toen was ze nog geen lid, maar daarna is ze 
wel weer gaan studeren. En toen de Grote Reis kwam was ze wel weer lid. Wanneer mag je mee 
op Grote Reis, bij inschrijven of bij de datum van de activiteit?   
Tweede voorbeeld : een persoon is geen LAS’er maar studeert wel aan de UU en heeft een 
afspraak met de opleiding dat hij vakken mag volgen als LAS’er. Deze persoon was wel mee op 
de Grote Reis. Dit was statutair onterecht. 
 
Je mag als bestuur zeggen dat je erbij mag. Maar dit laat teveel persoonlijke voorkeuren toe. 
Daarnaast geven de statuten nu geen uitsluiting wanneer je lid moet zijn om bij een activiteit 
aanwezig te mogen deelnemen. 
Dit staat in het HR, maar ik pleit om dit in de statuten op te nemen zodat het bestuur aan banden 
wordt gelegd. Dat hier richtlijnen over komen.” 
 
Lisa Korteweg: “In principe is het vrij duidelijk wanneer iemand lid is. Ik kan me voorstellen dat 
we verantwoording moeten afleggen over toestaan van iemand als lid bij de eerstvolgende ALV. 
Je andere punt over wanneer iemand mee mag op een activiteit, dat staat al in het HR. En het 
lijkt me prima daar.” 
 
Sander de Bruin: “Het HR gaat minder lang mee, is te veranderlijk. Dit moet in de statuten zodat 
het sterker staat.”  
 
Lisa Korteweg: “Oké dan ga ik toch even terug naar het eerste punt. En ik wil Hanne vragen of ze 
het voorstel erbij wil voegen bij artikel 7, want ik vind dat een goed voorstel.”  
 
Caspar Schoevaars: “Ik wil even zeggen: bestuur kan natuurlijk niet zomaar een HR artikel 
instemmen, daar is een ALV voor nodig.“ 
 
Lisa Korteweg: “Dit is een invulling van de praktische zaken die in de statuten staan, het zijn 
details. Dus het hoort in het HR. Wij zien het niet zo in dat het in de statuten moet.” 
 
Sander de Bruin: “Ik zie wel zo in. Dit moet een richtlijn voor komende besturen komen. Ik vind 
dat dit in de statuten moet komen en bij een notaris gecheckt moet worden.” 
 
Bram de Rijk: “Dit heeft geen betrekking op het lidmaatschap. Ik stel voor: Sander kan een 
voorstel schrijven en dan straks stemmen. En ik stel voor dat de voorzitter een strakkere leiding 
van de vergadering neemt. 
 
Lars Heuver: “Ik betwijfel of dit bij wet vastgelegd mag worden. Wil het best checken. De 
statuten zijn enigszins ruim opgezet, en ik denk dat dit te specifiek is voor de wet. Ook bij ander 
punt is dit zo.  
Ik ben het eens met je punt dat het vastgelegd moet worden, maar niet eens dat het in de 
statuten moet.” 
 



Sander de Bruin: “Ik heb nog een ander punt: staat er iets in de statuten over commissies?” 
 
Lars Heuver “Alleen kascommissie.” 
 
Caspar Schoevaars: “Er kan geen interne structuur van commissies in de statuten. Dat is een 
praktische invulling om wettelijk vastgelegd te worden.” 
 
Sander de Bruin: “Dan vervalt mijn tweede punt.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we nu door naar onze aanpassingen.” 
 

2. Oud-leden zijn zij die lid van de vereniging zijn geweest zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, en 
wiens lidmaatschap niet geëindigd is zoals bedoeld in artikel 8.  

  

4. Honoraire leden zijn zij, die zitting hebben gehad in het bestuur van de vereniging wiens 
bestuurslidmaatschap op andere wijze beëindigd is dan bedoeld is in artikel 12 lid 1 en artikel 12 
lid 2, sub b en bovendien minimaal één zittingstermijn heeft geduurd.  

 

6. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met 
een door de algemene ledenvereniging vast te stellen minimum bijdrage.  
 
Siegert van den Berg: “Ik vind de verandering naar donateurs niet op hun plek. Want nu lees je 
alleen maar mensen die geld geven. Bijvoorbeeld: Follow The Money: aanbod dat Atlasleden met 
korting een abonnement konden afsluiten. Zij zijn niet donateur, maar wel een begunstiger. Dan 
moet je dus nog een ander lid maken.” 
 
Caspar Schoevaars: “Er is altijd een financiële waarde aan toe te kennen. Het enige wat 
veranderd is het woord. 
 
Siegert van den Berg: “Nou, er dan zit een gat in dit artikel. Noem dan ook steuners, die dat niet 
financieel doen.” 
 
Janne Prinsen: “Ik ben het eens met Siegert. Beter als er een a en een b moet komen.” 
 
Lars Heuver: “De reden dat alleen het financiële aspect erin staat, is omdat dit van belang is 
voor de wettelijke structuur van de vereniging. Ik betwijfel hoeveel toevoeging kortingen hebben 
op de statuten. ”  
 
Siegert van den Berg: “In artikel 2 noem je studie- en ander gebied. Dan moet je het ook hier 
noemen.” 
 
Aafke Schaap: “De statuten moeten leidend zijn, moet de onderste laag zijn. Je moet weten wat 
je te doen staat. Je moet er niet te simpel mee om gaan.” 
 



Lisa Korteweg: “We hebben de statuten bij veel andere verenigingen bekeken, en zij hebben het 
allemaal zo gedaan. Alleen het financiële deel is van belang voor de wet. Details zijn niet nodig 
als dat wettelijk niet hoeft.” 
 
Sander de Bruin: “Andere verenigingen zijn niet een reden dat wij het ook zo moeten doen.”  
 
Bram de Rijk: “Ik snap niet waarom de deal zoals met FTM moet worden vastgelegd. Keuze voor 
donateur is alleen maar geld geven en geen wederdienst. We kunnen willen dat die andere 
steuners ook genoemd worden, maar weet dan ook niet hoe.” 
 
Timothy Bland: “Ik heb het idee dat we langs elkaar heen praten. Jullie zijn ideologisch gericht 
en wij wettelijk. Jullie willen de ideologie in de statuten implementeren, maar dit is voor de 
lange termijn, dus moet het puur wettelijk. Ideologisch is voor het HR. Jullie hebben ideologie 
niet los van de wettelijke kant.” 
 
Siegert van den Berg: “De Statuten hoeven niet alleen wettelijk te zijn. De statuten en wetten zijn 
een aanvulling op elkaar. Waarom wil ik in de statuten naam hebben voor iemand die zak geld 
geeft en niet iemand die iets ander geeft zoals FTM. Dat is een wisselwerking, die zijn ook van 
belang voor de vereniging. Niet alleen die puur geld geven.” 
 
Caspar Schoevaars: Ik denk dat deze benaming met name alleen voor de belasting is.”  
 
Bram de Rijk: “Je kunt alle relaties die je aardig vindt in termen vatten, maar dat is totaal niet 
nuttig. Je moet namelijk ergens onderscheid maken.” 
  
Lisa Korteweg: “Oke, dan wil ik nu de toevoeging naar aanleiding van Sander op artikel zeven 
voorlezen:  
 
Artikel 7 
Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij het toelaten van een lid dat geen Liberal 
Arts and Sciences studeert, dient hierover verantwoording te worden afgelegd op de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we nu weer naar artikel 2. Sander gaat een voorstel schrijven voor 
een extra lid. Dan gaan we nu stemmen over de rest.”  
 
Siegert van den Berg: “Ik heb nog een opmerking over artikel 2 lid 2c. Ik vind het raar aan deze 
opstelling dat je twee c’s hebt. En de tweede c is ook nog iets wat alles beslaat.” 
 
Lisa Korteweg: “Dat was een voorstel van onze notaris.  We gaan er vanuit dat het een aanvulling 
is.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik vind het raar dat je twee dingen zegt in een subartikel. Ik zou een d 
ervan maken.” 
 



Janne Prinsen: “Heeft de notaris ook gezegd waarom ze het zo heeft gedaan?”  
 
Lisa Korteweg: “Ze zei dat het goed is om als je een doel hebt om, het nog verder te 
specificeren. Hier waren het er mee eens. Maar opsplitsen vind ik ook oke.” 
  
Siegert van den Berg: “Ik zou ze splitsen.” 
 
Bram de Rijk: “Ik vind splitsen goed, maar wel onder de voorwaarde dat als de notaris zegt dat 
dit niet zo mag, het wel op de oude manier mag. Dat we niet verplicht statuten doordrammen die 
niet mogen. Notarissen hebben een eigen taaltje, die wij niet begrijpen.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we nu stemmen over artikel 2, met aanpassingen.”   
 
Stemming 
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco:0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen aan artikel 2 zijn ingestemd.  
 
Uiteindelijke versie: 
 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel:  
a. het faciliteren en bevorderen van het contact tussen haar leden onderling en tussen 
studenten en de opleiding Liberal Arts and Sciences;  
b. het ondersteunen van haar leden op studie- en ander gebied.  
 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:  
a. het ondernemen van activiteiten die de gemeenschapsvorming tussen studenten Liberal Arts 
and Scienes, de vereniging, en de onderwijsinstelling bevordert;  
b. het publiceren en communiceren van informatie aangaande de vereniging in de door de 
vereniging beschikbare media;  
c. het onderhouden van contacten welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig 
worden geacht; 
d. het aanwenden van andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel 
nuttig of nodig worden geacht. 
 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we nu door naar de stemming over artikel 6.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik heb nog een opmerking over artikel 6 bedacht. Stel we hebben over 
tien jaar 50 donateurs. Die wil je niet bij activiteiten en ALV’s hebben waar over deze donateurs 
wordt gesproken. Ik zou hem schrappen of toevoegen ‘tenzij het bestuur anders beslist’.” 
Hanne Oberman: “Dit wordt al genoemd in HR artikel 2.” 



Siegert van den Berg: “Dan zijn die in tegenspraak.” 
 
Lars Heuver: “Klopt.” 
 
Bram de Rijk:  “Alleen ‘uitgezonderd lid 6’ moet worden toegevoegd. Dan klopt het weer.”  
 
Siegert van den Berg: “Inderdaad.”  
 
Lisa Korteweg: “Stel we hebben een afrekening-ALV en veel donateurs. Die willen daar wel bij 
zijn kan ik me voorstellen.” 
 
Siegert van den Berg: “Dan moet dat op uitnodiging. Stel Pietje steunt naast ons ook Monsanto. 
Dan willen we hem kunnen bespreken als hij er niet bij is.” 
 
Janne Prinsen: “Willen jullie dan ook een splitsing waar donateurs naartoe mogen tussen ALV’s 
en activiteiten?”  
 
Lisa Korteweg: “Wat mij betreft mag een donateur best mee op een activiteit. Maar donateurs 
wil je toch bij een ALV hebben? Dit artikel verbiedt dat dan of niet?” 
 
Siegert van den Berg: “Ik wil echt niet dat donateurs bij activiteiten of ALV’s kunnen zijn.” 
 
Aafke Schaap: “Dit moet echt heel duidelijk worden. Straks is het voordeliger om donateur te 
worden dan lid.” 
 
Iris Schröder: “Als je donateurs onderaan zet en er lid 8 van maakt. En dan erachter zetten dat 
zij alleen bij ALV’s en activiteiten aanwezig mogen zijn op uitnodiging. Dan ben je er volgens mij.”  
 
Lisa Korteweg: “Lijkt mij een prima oplossing.” 
 
Sander de Bruin: “Is het mogelijk om aan art. 6 een lid toe te voegen over mee gaan bij 
activiteiten?”   
 
Lisa Korteweg: “Je kunt in de pauze je voorstel afmaken.” 
 
Sander de Bruin: “ja maar er wordt nu al over gestemd.” 
 
Lisa Kortweg: “We kunnen nu stemmen en dan weer openen na jouw voorstel.” 
 
Aafke: “Dat is onlogisch. Je kunt beter later stemmen.” 
 
Lisa Kortweg: “Oké.” 
 



Sander de Bruin: “Mijn voorstel nu is: alleen leden zoals bedoeld in lid 1 van artikel 6 hebben 
toegang tot activiteiten bedoeld voor leden wanneer zij lid zijn bij het uitvoeren van de activiteit. 
Dit betekent: je mag niet lid zijn en je inschrijven en dan wel mee omdat je dan wel lid bent.” 
 
Lisa Korteweg: “En dan ‘tenzij het bestuur anders bepaalt’ erbij.” 
 
Aafke Schaap: “Nee dan breek je het weer open.” 
 
Lisa Korteweg: “Ik twijfel of dit in de statuten mag.” 
 
Ilse Bergsma: “Krijg je nu niet problemen met lijsten van mensen die moeten wachten totdat 
mensen zich hebben aangemeld enzo? Dit wordt heel onoverzichtelijk.” 
 
Janne Prinsen: “Je dekt meer mensen als je het houdt zoals we hebben nu hebben. Dat je lid 
moet zijn bij inschrijving.”  
 
Caspar Schoevaars: “Ik zie het nut niet, want je moet dan gaan specificeren welke activiteiten 
voor leden zijn en welke niet. Deze splitsing is te specifiek voor de statuten.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik ben het niet per se eens met Janne. Wat we nu hebben is niet per se 
beter voor de communityvorming onder leden.” 
 
Aafke Schaap: “Eens, maar dan heb je een onhoudbare situatie. Ik ben het wel eens met Janne, 
want het bestuur heeft er dan nog wel zeggenschap over.” 
 
Lisa Korteweg: “Laten we nu alleen stemmen over of een iemand bij inschrijving voor een 
activiteit lid moet zijn om mee te mogen. Dan kunnen we kijken hoe we ons artikel moeten 
schrijven.” 
 
Iris Schröder: “Er moet dus juist niet achter tenzij het bestuur anders beslist.”  
 
Stemming:  
Voor: 16 
Tegen: 3 
Blanco: 1 
 
Siegert van den Berg aan ALV: “Jullie vinden het dus echt belangrijker dat iemand lid is bij de 
inschrijving dan bij de activiteit zelf?”  
 
Lisa Korteweg: “Het moet dus anders dan het er nu staat. We gaan nu kijken hoe we het artikel 
gaan formuleren. Na de pauze stemmen we hier dan over.” 
 
Lisa Korteweg pauzeert de vergadering om 20.51 uur. 
Lisa Korteweg hervat de vergadering  om 21.01 uur. 
 



Lisa Korteweg: “Dan gaan we gelijk door naar de stemming over artikel 6. Sander, heb je een 
voorstel?” 
 
Sander de Bruin: “Ja: Lid 9: Alleen leden zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 en lid 4 hebben toegang 
tot activiteiten exclusief bedoeld voor leden, wanneer zij lid zijn bij inschrijving voor de activiteit.“ 
 
Lisa Korteweg: “We zullen het voordragen aan de notaris, maar kan zijn dat zijn zij dit verwerpt.” 
 
Bram de Rijk: “Ik stel voor om de stemming te splitsten over artikel 6 lid 1 tot en met 8  en lid 9. 
Dan is de rest tenminste nog goedgekeurd voor de notaris.” 
 
Siegert van den Berg: “Als je artikel 8 erbij pakt: als opzegging door vereniging betekent dat de 
verenging ophoudt met bestaan, dan zijn alle afgestudeerden eigenlijk nog lid. Dit moet niet de 
bedoeling zijn.” 
 
Bram de Rijk: “In artikel 8 lid 2 staat dat de verenging het lidmaatschap  kan opzeggen als aam 
de eisen zijn voldaan.  Echter lid 2 van art 6 spreekt dit tegen, dus dat betekent dat er nooit 
iemand oud lid is.“ 
 
Lisa Korteweg: “Wat moet er dan veranderd worden?” 
 
Bram de Rijk: “Het is sowieso vaag.” 
 
Siebren Teule: “Het vereist een actieve houding van de vereniging om bij ieder lid het 
lidmaatschap op te zeggen.” 
 
Bram de Rijk: “De vraag is hoe gaan we er voor zorgen dat mensen geen Atlaslid meer zijn, 
wanneer ze zijn afgestudeerd.” 
 
Iris Schröder: “Als je achter 6.2 met uitzondering van 8.2 zet, ben je ook klaar.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik zou die ontkenning eruit halen. En ik zou de notaris goed vragen om de 
alsook zin te bekijken.” 
 
Stemming over artikel 6 t/m lid 8, dus zonder lid 9: 
Voor: 19  
Tegen: 1 
Blanco: 0 
 
Stemming over toevoeging artikel 6.9: 
Voor: 19 
Tegen: 0 
Blanco: 1 
 
Stemming over toevoeging artikel 7: 



Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen van artikelen 6 en 7 zijn ingestemd. 
 
Uiteindelijke versies van aangepaste leden artikelen 6 en 7: 
 
Artikel 6 
2. Oud-leden zijn zij die lid van de vereniging zijn geweest zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, en 
wiens lidmaatschap is geëindigd is zoals bedoeld in artikel 8, lid 2.  

  

4. Honoraire leden zijn zij, die zitting hebben gehad in het bestuur van de vereniging wiens 
bestuurslidmaatschap op andere wijze beëindigd is dan bedoeld is in artikel 12 lid 1 en artikel 12 
lid 2, sub b en bovendien minimaal één zittingstermijn heeft geduurd.  
 
6. Alle in de vorige leden bedoelde personen hebben toegang tot de algemene 
ledenvergaderingen van de vereniging en de door de vereniging georganiseerde activiteiten.  
 
7. Alleen leden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel hebben stemrecht. 
 

8. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met 
een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage. Op uitnodiging zijn zij 
welkom op de algemene ledenvergaderingen van de vereniging en de door de vereniging 
georganiseerde activiteiten.  

 

9. Alleen leden zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 en lid 4 hebben toegang tot activiteiten exclusief 
bedoeld voor leden, wanneer zij lid zijn bij inschrijving voor de activiteit.  

 
Artikel 7 
Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij het toelaten van een lid dat geen Liberal 
Arts and Sciences studeert, dient hierover verantwoording te worden afgelegd op de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering.  
  
Lisa Korteweg gaat door met artikel 8.  
 
Artikel 8  
Bij artikel 8 is het woord dood vervangen door het woord overlijden. Dit omdat het consistent is 
met de rest van de statuten en omdat overlijden net wat vriendelijker overkomt.  
 
Bij artikel 8.4 hebben we het lid gender gelijk gemaakt door hem te vervangen door het lid.  
1. Het lidmaatschap eindigt:  
a. door overlijden van het lid; 



4. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, 
met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lid staat binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep op de algemene ledenvergadering open. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over het voorstel van artikel 8?  
 
Siegert van den Berg: “Zoals Sander al bij de vorige feedback aankaartte: blijven openstaande 
schulden dan bestaan?” 
 
Lisa Korteweg: “Daar hebben we een artikel van gemaakt maar dat is afgekeurd door de 
notaris.” 
 
Bram de Rijk: “Ik weet niet of de notaris dat ook heeft gezegd, maar dat is altijd gewoon zo 
toch?” 
 
Lars Heuver: “Ja.” 
 
Stemming:  
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0  
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 8 zijn ingestemd.  
 
Artikel 9  
Artikel 9 is in zijn geheel aangepast omdat tegenwoordig het opzeggen van het lidmaatschap 
anders geschiedt dan er in statuten staat.   
1. Kennisgeving van opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te worden 
ingediend bij het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter 
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over het voorstel van artikel 9?  
 
Siegert van den Berg: “Hoe zeg je je lidmaatschap op?“ 
 
Timothy Bland: “Door te mailen.” 
 
Siegert van den Berg: “Het is nu dubbelop. Zowel opzeggen als kennisgeven moet je voor 
mailen. Kennisgeving moet weg.” 
 
Lars Heuver: “Inderdaad. Ga het veranderen.” 
 
Siegert van den  Berg: “Hoezo heb je een aantal weken nodig?” 



Bram de Rijk: “Omdat het kan zijn dat er jaarlijks contributie komt en dan heb je een 
opzeggingstermijn nodig.”  
 
Ilse Bergsma: “Schriftelijk moet echt op papier toch?” 
 
Lisa Korteweg: “Nee, mag ook via mail.” 
 
Piotr van den Akker: “En Whatsapp?” 
 
Siegert: “Wat is redelijkerwijs? Is rederlijkerwijs iets wat je in de statuten wilt hebben?”  
 
Bram de Rijk: “Dat is typisch een juridische term; redelijkerwijs wordt altijd door een rechter 
getoetst. Dus kan gewoon.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we over tot de stemming, met aanpassing van kennisgeving 
weghalen.” 
 
Stemming:   
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 9 zijn ingestemd.  
 
Uiteindelijke versie:  
 
Artikel 9  
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te worden ingediend bij het 
bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het 
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
 
Artikel 11 
Bij artikel 11.2 is hetzelfde verhaal als eerder. Hierbij wordt een jaar vervangen door 
zittingstermijn, omdat een bestuurstermijn soms net geen jaar is.  
 
Lid 4 en 8 zijn kleine tekstuele veranderingen.  
 
2. Het bestuur wordt voor een bepaalde benoemingstermijn niet langer dan een jaar benoemd 
uit de leden door de algemene ledenvergadering. Een bestuurslid is aan het eind van zijn 
benoemingstermijn herkiesbaar. Een bestuurslid kan voor ten hoogste drie zittingstermijnen 
plaatsnemen in het bestuur.  
 
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, 



ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.  
 
8. De werkzaamheden, werkwijze en functieverdeling van de bestuursleden alsmede verdere 
noodzakelijke bepalingen kunnen in het huishoudelijk reglement worden geregeld. 
 
Siegert van den Berg: “Is het woord ‘kunnen’ niet veel te vaag? Moet dat in de statuten?” 
 
Lars Heuver: “De functieverdeling van de kernfuncties staat in het HR. Dus van de voorzitter, 
secretaris en penningmeester.” 
 
Lisa Kortweg: “Ik denk dat het wel een goed artikel is. De kernfuncties staan in de statuten en 
de praktische invulling worden verder uitgewerkt in het HR.” 
 
Sander de Bruin: “Het gaat om het woord kunnen. Het staat hier dat het in het HR kàn staan, 
maar dat s zoiets vaags.”  
 
Lars Heuver: “Dan wil je ‘moeten’?” 
 
Siegert van den Berg: “Nee ook niet. Dan moet je in het HR gaan zetten wat Cas precies doet, en 
dat wil je niet. Ik vind het gewoon nutteloos om dit in je statuten te hebben.” 
 
Bram de Rijk: “De reden waarom dit vaak wordt opgenomen is om aan te geven dat waar een 
ALV haar bestuurders op afrekent ook duidelijk is opgenomen. Dus zijn de werkzaamheden en 
ook de werkwijze, vanbinnen zoveel maanden iets doen. Of het er in moet weet ik niet.“ 
 
Hanne Oberman: “Artikel 21.2 is een heel algemene zin over het HR. Lid 8 is wel goede 
toevoeging wat er wel in HR staat.” 
 
Siegert van den Berg: “Ik vind het allebei even vaag. Je weet nog steeds niet wat er onder 
bestuursactiviteiten wordt geschaard.” 
 
Hanne Oberman: “Ik vind wel dat als je zoiets in je statuten zet, dat je daar dan wel op 
afgerekend mag worden door je leden, als het niet goed in het HR staat.”  
 
Lisa Korteweg: “We gaan nu over op stemming.” 
 
Stemming:  
Voor: 18 
Tegen: 0 
Blanco: 2 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 11 zijn ingestemd.  
 
Uiteindelijke versie:  
 



Artikel 11 
2. Het bestuur wordt voor een bepaalde benoemingstermijn niet langer dan een jaar benoemd 
uit de leden door de algemene ledenvergadering. Een bestuurslid is aan het eind van zijn 
benoemingstermijn herkiesbaar. Een bestuurslid kan voor ten hoogste drie zittingstermijnen 
plaatsnemen in het bestuur.  
 
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, 
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.  
 
8. De werkzaamheden, werkwijze en functieverdeling van de bestuursleden alsmede verdere 
noodzakelijke bepalingen kunnen in het huishoudelijk reglement worden geregeld.  
 
Artikel 12  
Siegert van den Berg: “Ik heb nog een huishoudelijk mededeling. Nu gaan we bij een voor mij 
belangrijk punt opeens over op de stemming. Ik zou het fijn vinden als er voortaan ook aan de 
ALV om een mening gevraagd voordat dat gebeurt.” 
 
Lisa Korteweg: “Ik zal volgende keer ook de ALV om mening vragen.” 
 
Artikel 12 is tekstueel aangepast en is preciezer geformuleerd  
1. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of 
geschorst middels een besluit met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. 
Een voorstel tot ontslag of schorsing van een bestuurslid moet als schriftelijk agendapunt 
vastgelegd zijn.  
 
Aafke Schaap: “Wat betekent bedanken nu?” 
 
Lars Heuver: “Het is de rechtelijke term voor als je een functie afwijst. 
 
Siegert van den Berg: “Er staat niet in of het over voor of tegen stemmen gaat.” 
 
Siebren Teule: “Een besluit wordt genomen aan de hand van zoveel stemmen. Als er niet genoeg 
voor stemmen zijn, wordt het besluit ook niet genomen.”  
 
Bram de Rijk: “Een besluit wordt aangenomen of verworpen. Dat moet allebei met twee derden. 
Maar dat maakt verder niet uit voor dit artikel.” 
 
Stemming:  
Voor:  20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 12 zijn ingestemd.  
 



Artikel 14 
Bij artikel 14.4 is het bestuur van mening dat opdracht niet het juiste woord is om de lading te 
dekken.  
Lid 5. is op deze manier beter geformuleerd aangezien er sprake is de gebruikte term binnen de 
vereniging  financieel jaarverslag is. Bovendien wordt er een verantwoording afgelegd aan de 
ALV en niet door de ALV.  
Lid 9 is door deze nieuwe formulering meer conform de huidige gang van zaken binnen de 
vereniging.  
4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd.  
 
Siegert van den Berg: “Last vind ik niet een beter woord. Het is geen last.” 
 
Lisa Korteweg: “Wat vind je beter?” 
 
Siegert van den Berg: “Ik vind het toch een opdracht.” 
 
Lisa Korteweg: “Vind je het goed als we dan bij opdracht blijven?” 
 
Er wordt niet gestemd over artikel 14 lid 4. 
 
5. Goedkeuring van het financieel jaarverslag en verantwoording aan de algemene 
ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.  
 
9. De schriftelijke agendapunten voor een algemene ledenvergadering dienen minimaal zeven 
dagen voor de vergadering bekend te zijn bij het bestuur en zijn minimaal vijf dagen voor 
aanvang van de vergadering toegankelijk voor de leden.  
 
Stemming:  
Leden: 
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 14 zijn ingestemd. 
 
Artikel 15  
Diens is meer gender neutraal.  
 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens 
plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt één of der andere bestuursleden door 
het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.  
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over het voorstel van artikel 15?  



Stemming:   
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 15 zijn ingestemd. 
 
Artikel 18 
Artikel 18 is lid 1 een tekstuele aanpassing. 3c maakt de statuten meer gender neutraal.  
Artikel 18.5 hebben wij geschrapt omdat het hetzelfde is als art 18.1 
 
Dan het belangrijkste van de aanpassingen van de statuten: de stemprocedure. Met dit nieuwe 
lid zal er een onderscheid worden gemaakt in het onthouden van stemmen het blanco stemmen. 
Nu is het zo dat Geldige stemmen zijn niet-blanko stemmen en niet met de naam van het 
stemmend lid ondertekende stemmen. Dit zou betekenen dat als je blanko stemt je stem niet is 
uitgebracht en dus niet mee telt. Wij vinden echter dat er een verschil is tussen het onthouden 
van stemming en blanco stemmen. Blanco stemmen kan beteken dat iemand niet kan kiezen of 
dat iemand het niet eens is met de stemmingsprocedure. Wij zouden dus graag in de statuten 
willen hebben dat:  
 
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de organen 
van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.  
 
c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is diegene verkozen die de 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen 
de stemmen, dan beslist het lot.  
 
5. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, 
tenzij in deze statuten anders is bepaald.  
 
6. In een stemprocedure worden de volgende mogelijkheden gehanteerd: a. voor; de stem telt 
voor de stelling; b. tegen; de stem telt tegen de stelling; c. onthouding; de stem wordt niet 
meegeteld in de stemming en wordt beschouwd als niet te zijn uitgebracht; Blanco stemmen en 
niet met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen worden wel meegeteld in de 
totaal uitgebrachte stemmen, maar worden niet meegeteld bij zowel voor als tegen.  
 
Bram de Rijk: “Schriftelijke stemmingen dienen ondertekend te worden door het lid dat stemt. 
Dat zie ik nergens anders terug, en dat is ook raar. Het moet zo zijn dat als het niet ondertekend 
is het juist niet geldig is. 
 
Lars Heuver: “Ik denk dat dit een miscommunicatie met de notaris is geweest dan. Ik ga het nu 
aanpassen.” 
 
Bram De Rijk: “Dan nog een punt: Bij Altas hebben wij geen quorum. Dat is heel fijn maar ook 
minder legitiem. Ik zou het niet nu in te stellen maar wel goed om over na te denken. En met 



notaris overleggen.” 
 
Lisa Korteweg: “We hebben naar andere verenigingen gekeken, en daar is het heel lastig voor 
hen om genoeg leden naar ALV’s te laten komen. En dan wringen ze zich in veel bochten om 
toch geldige stemmingen te hebben.” 
 
Bram de Rijk: “Meestal kun je dan bij een tweede ALV wel dingen instemmen ofzo.” 
 
Siegert van den Berg: “Eens, maar heb even opgezocht wat een volstrekte meerderheid is. Dat is 
50% plus 1 van alle stemgerechtigde leden.” 
 
Bram de Rijk: “Nee dat klopt niet. Die aanwezig zijn op de ALV.” 
 
Siegert van den Berg: “Wel. Ik ga het nu opzoeken.” 
 
Siegert van den Berg: “Bram is het wijst. Ik zat fout.” 
 
Caspar Schoevaars: “Inderdaad.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we nu over tot de stemming. Ik stel voor dat c wordt uitgesplitst in c 
en d. Dat is veel duidelijker.” 
 
Bram de Rijk: “En dat het naam ding wordt helemaal weggehaald??  
 
Siegert van den Berg: “Ja.” 
 
Lars Heuver: “Volgens mij moet dit er wel in maar hoeft het niet hier. Als het niet zo is moeten 
we er een apart lid van maken. We stemmen hem in met de voorwaarde dat als het niet mag, we 
terugkomen bij de ALV.” 
 
Siegert van den Berg: “En wanneer heb je nu een meerderheid van?” 
 
Lars Heuver: “Als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor of tegen is. En blanco 
stemmen worden wel meegenomen.”  
 
Stemming:  
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in artikel 18 zijn ingestemd. 
 
Uiteindelijke versie: 
 
Artikel 18 



1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de organen 
van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.  
 
c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is diegene verkozen die de 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen 
de stemmen, dan beslist het lot.  
 
5. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, 
tenzij in deze statuten anders is bepaald.  
 
6. In een stemprocedure worden de volgende mogelijkheden gehanteerd:  
a. voor; de stem telt voor de stelling;  
b. tegen; de stem telt tegen de stelling;  
c. onthouding; de stem wordt niet meegeteld in de stemming en wordt beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht;  
d. blanco; de stem wordt wel meegeteld in het totaal van de uitgebrachte stemmen, maar wordt 
niet meegeteld bij zowel voor als tegen.  
 
Artikel 19 en artikel 21  
Voor beide artikelen geldt: tekstuele aanpassingen  
Artikel 19 
3. Besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen met tenminste twee derde der 
geldig uitgebrachte stemmen.  
 
Artikel 21  
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen 
indien noodzakelijk.  
 
Siegert van den Berg: “Je wil het HR ook veranderen als dat nodig is, niet alleen als het 
noodzakelijk is. Dus ik zou het aanpassen naar indien gewenst.”  
 
Lisa Korteweg: “Eens.” 
 
Stemming over beide artikelen, met spelling en indien gewenst: 
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de wijzigingen in de artikelen 19 en 21 zijn ingestemd. 
 
Uiteindelijke versie:  
 
Artikel 19 
3. Besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen met tenminste twee derden 
der geldig uitgebrachte stemmen.  



Artikel 21  
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen 
indien gewenst.  
 
Lars Heuver: “Dan heb ik nog een klein dingetje: in artikel 23 staat een adres. Dat hoeft wettelijk 
niet dus dit is weggehaald. En daar moet ook nog even over gestemd worden.” 
 
Stemming:   
Voor: 19 
Tegen: 0 
Blanco: 1 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de artikel 23.3 is geschrapt. 
 
Siegert van den Berg: “Er staat een kantoorhoudend en een woonadres, maar waarom? Kunnen 
jullie navragen of het Janskerkhof of Drift kan worden?” 
 
Lars Heuver: “Zal ik doen.” 
 
7.   Aanpassingen HR 
Nu we de statuten hebben gewijzigd is het nog nodig dat we het over twee HR stukken gaan 
hebben die dan wel verouderd zijn, dan wel aangepast of verwijderd moeten worden, omdat de 
statuten zijn aangepast.  
Deze twee artikelen worden samen ingestemd.  
 
De eerste is artikel 7. 
Artikel 7.  

Bij de inschrijving als lid wordt een betalingsverplichting aangegaan. Dertig (30) dagen na het 
ontvangen van de incasso dient het lid aan de betalingsverplichting te hebben voldaan. Een lid 
dat na deze termijn niet betaald heeft, kan worden ontzet zoals bepaald in Art. 8 van de statuten.  

 
Het oude artikel was niet ingespeeld op het automatisch incasseren van de vereniging. Met dit 
voorstel wordt hier in de toekomst wel rekening mee gehouden waardoor zowel penningmeester 
als een lid beter weet waar hij of zij aan toe is. Dit artikel is dus een verduidelijking op de 
statuten.  
 
Bram de Rijk: “Wat verduidelijkt het precies?”  
 
Aafke Schaap: “Dat het dertig dagen is en niet drie maanden?”  
 
Caspar Schoevaars: “Dat de datum na de incasso is komen te staan en dat daardoor meer tijd 
vrij kan komen. Mocht de incasso op zich laten wachten door de limiet die er op zit bijvoorbeeld.”   
 
Bram de Rijk: “De enige toevoeging is de termijn van 30 dagen. De rest staat al in de statuten. 
Daarnaast is contributieverplichting duidelijker dan betaltingsverplichting, want het gaat over 



contributie. En een incasso ontvang je niet, die wordt gedaan. Ik vind het niet echt veel helderder 
worden, moet ik zeggen.”   
 
Lisa Korteweg: “Het past ons aan op onze automatische incasso. Het kan zijn dat er niet betaald 
kan worden aan Atlas, door problemen. Het geeft ons de vrijheid dat het niet de 
verantwoordelijkheid van het lid is om te betalen. Soms zijn er problemen met de bank en dan 
duurt de incasso langer. Dan is het aan de penningmeester om te zorgen dat dit zo snel mogelijk 
weer kan en niet aan het lid.”  
 
Siegert van den Berg: “Het nieuwe artikel laat zien wanneer de verantwoordelijkheid bij de leden 
ligt, namelijk als ze de incasso hebben ontvangen maar niet na dertig dagen hebben betaald. Bij 
die oude leek het erop dat de na drie maanden soort van ontzegd was, maar niet helemaal.”  
 
Bram de Rijk: “Nu staat er dat alleen met de incasso als betaling kan. Je legt je vast op een 
technologie. Als incasseren niet kan, hoeven leden niet meer te betalen?  Alleen de termijn 
veranderen snap ik. De betalingsverplichting ligt in principe bij het lid.” 
 
Sieberen Teule: “Kun je niet zeggen incasso of alternatief betalingsmethode ervan maken?”  
 
Lisa Korteweg: “Ik denk dat het gezien de tijd beter is als wij of het volgend bestuur dit artikel 
herzien en hierop terug komen. Want ik vind dat Bram een goed punt heeft”  
 
Het tweede artikel is artikel 87. Dit artikel is aangepast vanwege de wijzigingen in de statuten 
artikel 18. lid 6.  

Artikel 87. 

Ieder aanwezig en stemgerechtigd lid brengt zijn stem uit met ‘voor’, ‘tegen’, ‘blanco’ of kan zich 
‘onthouden’ van stemming. De stemprocedure is overeenkomstig met het bepaalde in Art. 18, lid 
6 van de statuten. Het bestuur stemt als laatste.  
 
Aafke Schaap: “Waarom ga je hier het statuten herhalen? Dat is totaal overbodig.”  
 
Lisa Korteweg: “Het enige is dat het bestuur als laatste stemt. Dit legt wel uit hoe we gaan 
stemmen. Dat doen de statuten niet.”  
 
Bram de Rijk: “Dan zie ik liever vermeld hoe je met machtigingen omgaat. Dit is echt totaal 
overbodig.” 
 
Aafke Schaap: “Ik zou hem herschrijven. Er zijn dingen die wel anders zijn dan de statuten, dus 
het heeft wel enige meerwaarde.”  
 
Lars Heuver: “Maar hij kan er niet in blijven staan zoals het nu is. Nu is hij in strijd met de 
statuten, dus hij moet weg of goedgekeurd.”  
 
Siegert van den Berg: “Kunnen we het dan niet verwijderen met de aantekening dat het bestuur 
deze bij de volgende ALV of die erna weer onder stemming brengt?”  



 
Lisa Korteweg: “Het artikel wordt nu verwijderd omdat het in strijd is met de statuten, en het 
volgende bestuur gaan kijken hoe de stemprocedure beter kan.”  
 
Stemming over schrapping van artikel 87. Er wordt niet gestemd over artikel 7.  
Voor: 19 
Tegen: 0 
Blanco: 1 
 
Lisa Korteweg stelt was dat artikel 87 is geschrapt. 
 
Dan gaan we nu over tot het verwijderen van de HR stukken die door de wijzigingen in de 
statuten niet meer nodig zijn om in het HR opgenomen te worden. Er zitten ook HR-artikelen bij 
die sowieso dubbel stonden: zowel in statuten als in HR. Omdat het HR steeds uitgebreider 
wordt, leek het ons goed om de dubbele benoemde artikelen uit het HR te schrappen.  
Over de schrapping van alle artikelen wordt in één keer gestemd tenzij anders gewenst.  
 
Artikel 3 
Het bestuur voert haar beleid met inachtneming van de artikelen en richtlijnen van het (nog op 
te stellen) reglement sponsorbeleid. Dit beleid kan uitsluitend gewijzigd worden met 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering.  
 
Op het moment hebben we al een sponsorbeleid en voor de financiën van dit beleid is artikel 92 
opgesteld. Bovendien is dit een vaag HR-artikel en is het niet nodig om dit artikel in het HR te 
hebben.  
 
 
Sander de Bruin: “Hebben we dit opgestuurd gekregen?”  
 
Lars Heuver: “Ja.”  
 
Aafke Schaap: “Echt? Ik kan hem niet vinden.”   
 
Hanne Oberman: “Ja echt.”  
 
Lisa Korteweg: “Willen we hierover stemmen? Ik stel voor dat we het dan later doen, als jullie 
erover na hebben kunnen denken.” 
 
Er wordt niet gestemd over artikel 3.   
 
Artikel 5  
Personen die hun lidmaatschap bij de vereniging willen beëindigen dienen een schriftelijke of 
digitale kennisgeving daarvan in bij het bestuur.  
 
Dit artikel staat ook in de statuten. Namelijk artikel 9. Vragen?  
 
Lisa Korteweg: “Indien geen bezwaar zal bij de volgende hamerslag artikel 6 worden geschrapt.”  
 
Lisa Korteweg stelt vast dat artikel 5 is geschrapt. 
 
 



Artikel 6  
Het Atlaslidmaatschap zoals omschreven in artikel 6 lid 1 uit de statuten eindigt als het lid stopt 
met de studie Liberal Arts & Sciences.  
 
Dit artikel staat ook in de statuten. 
 
Lisa Korteweg: “Indien geen bezwaar zal bij de volgende hamerslag artikel 6 worden geschrapt.”  
 
Lisa Korteweg stelt vast dat artikel 6 is geschrapt. 
 
Artikel 22 
Een bestuur is te allen tijde bevoegd een voorstel tot wijziging van de interne taakverdeling aan 
de algemene ledenvergadering voor te leggen.  
 
Er is nergens een gespecificeerde taakverdeling opgenomen. In het HR staat kort wat een 
voorzitter, secretaris en een penningmeester doet. Dit staat ook in de statuten. Wijziging hiervan 
kan dus niet zonder dat de ALV hiermee toe stemt. Aangezien de rest van de taakverdeling 
nergens staat, is dit HR-artikel volgens het bestuur overbodig. Bovendien staat de taakverdeling 
altijd bij het introstukje op de website, mochten leden het graag willen weten. Vragen?  
 
Lisa Korteweg: “Ik denk dat deze nog meer discussie behoeft, dus laten we hier nu niet over 
stemmen. Deze laten we staan.”  
 
Artikel 91  
De algemene ledenvergadering stelt een kascommissie in, bestaand uit twee leden die een 
voorafgaand jaar geen functie hebben vervuld in het dagelijks bestuur. Deze commissie heeft als 
taak te controleren of de penningmeester zijn functie correct uitvoert. Hiertoe zal de 
kascommissie regelmatig de boekhouding controleren. Tevens controleert deze commissie het 
financieel jaarverslag van de penningmeester waarover een advies wordt gegeven aan de 
algemene ledenvergadering.  
 
Dit artikel komt geheel overeen met artikel 14, lid 3 en 4 van de statuten.  
 
Bram de Rijk: “Nee, daar is niet in opgenomen dat ze niet in het bestuur van het jaar daarvoor 
mogen hebben gezeten en dat staat hier wel. En dat is voor Atlas relevant omdat ons financieel 
jaar niet samenloopt met ons bestuursjaar. Een penningmeester zou dan zijn eigen beleid 
kunnen goedkeuren.”  
 
Lisa Kortweg: “Goed punt Bram, dan laten we deze gewoon staan.”  
 
8. Cursusrecensie prijsuitreiking 
Lisa Korteweg geeft het woord aan Lars Heuver. 
 
Lars Heuver: “Ik wil iedereen vragen de cursusrecensies te blijven invullen, daar hebben we 
heel veel aan. De winnaar van deze keer is Pim Teeuwen!  Gefeliciteerd! 
 
9. H.I.N.W.O.Z.L.: Heeft iemand nog wat op z’n lever?  
 
Siegert van den Berg: “De aparte stemming van het bestuur wordt ook genotuleerd. Dit is elitair 
en hoeft ook niet.” 
 



Lisa Koreweg: “Dank je wel, zullen we voortaan niet meer doen.” 
 
Sander de Bruin: “Ik vind het leuk dat de mannen een das om hebben.” 
 
Bram de Rijk: “Ik vind het triest dat de mannen een das om hebben.” 
 
Siegert van den Berg: “Saskia Huygen vindt het teleurstellend dat zij geen uitnodiging heeft 
gekregen.” 
 
Siegert van den Berg: “En ik wil nog even jullie complimenteren met jullie met deze 
worstelingen zijn omgegaan.” 
 
Aafke Schaap: “Kan het echt niet anders dat de TWM altijd in je spam komt?” 
 
Piotr van den Akker: “Je moet gewoon de afzender in je contacten zetten.” 
 
10. Sluiting.   
Lisa Korteweg sluit om 22.12 uur de vergadering. 
 
11. Borrel.  
 
 


