
 
Notulen Algemene Ledenvergadering  
USLAS Atlas 
 
Datum: 9 december 2014  
Aanvang: 19.15 uur  
Locatie: Sweelinckzaal Drift 21 
 
Aanwezig  
Bestuur: Sander de Bruin, Esmee Haverkort, Siegert van den Berg, Aafke Schaap, 
Deirdre Meursing  
Leden: Saskia Huygen, Daan van den Berg, Julia Matser, Nathalie Immerzeel, Saïd el 
Khouani, Tim Draijer, Iris van Noord, Liselotte Bosman, Veronique Swiebel, Werner 
Mohr, Yara Verhulst, Hanne Oberman, Laurens Frowijn, Tim den Hartog, Juliette van 
Leuven, Laure Andriesse, Anne van Gemst, Vincent Kommers, Vera Brouwer, Jasper 
Baart, Casper van Hensbergen, Iris Schröder, Piotr den Akker, Marrit Woudwijk, 
Mared Verrips, Datvize Könning, Lisa Korteweg, Bram van den Boomen, Timothy 
Bland.  
 
1. Opening  
Sander heet iedereen persoonlijk welkom op de tweede Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van het collegejaar. Hij vertelt dat de ALV in het teken staat van de begroting 
van 2015.  
Sander opent de vergadering om 19.40.  
 
2. Mededelingen  
Allereerst vertelt Sander dat het verboden is om te drinken tijdens de ALV. We zitten 
in een universiteitsgebouw en als we hier mee gepakt worden kan dat gevolgen voor 
ons hebben. Als tweede verzoekt hij iedereen die dit nog niet heeft gedaan zijn/haar 
Atlastrui op te komen halen op de Atlaskamer.  
De derde mededeling van Sander is dat je, je moet inschrijven op de inschrijflijst voor 
een gratis biertje bij de borrel in de Lebowski.  
Dan staan er nog wat activiteiten op de planning. Vanavond is de bekendmaking van 
de grote reis. 10 December is overdag schaatsen met BLASt en in de avond Camping 
Classics met LAS Fiëstas en op 16 december kan men paaldansen met BLASsure.  
Als laatste vraagt Sander iedereen die iets wil zeggen zijn/haar hand op te steken en 
voor en achternaam te vermelden, zodat alles op naam genotuleerd kan worden.  
Daan van den Berg: “Komt er dit jaar nog een kerstdiner?”  
Sander de Bruin: “Daar is LASagna erg hard mee bezig, maar gaat waarschijnlijk niet 
voor de kerstvakantie lukken.”  
Laurens Frowijn: “Wordt het dan tussen kerst en oud en nieuw?”  
Jasper Baart: “Nee, na de kerstvakantie zal een leuk verlaat-kerstdiner 
plaatsvinden.”  
 
3. Goedkeuren notulen  



Sander vraagt of er nog vragen zijn over de notulen. Er zijn geen vragen.  
 
4. Vaststellen agenda  
Sander loopt de punten op de agenda door.  
Saïd el Khouani: “Was de WEIVOZLH niet weggestemd?”  
Julia Matser: “Nee, daar is nooit over gestemd. Bestuur negen heeft vorig jaar zelf 
bepaald dit punt van de agenda af te halen.”  
 
5. Financiën  
a. Begroting USLAS Atlas 2015  
Siegert bespreekt eerst de batenspecificatie van de begroting van 2015. Hij loopt 
langs het geld wat wij binnen krijgen van de universiteit, via de leden en via 
boekenverkoop en andere externe inkomsten. Van vorig jaar is geld via fondsen 
binnengekomen en via sponsoring ontvangt Atlas ook geld.  
Vera Brouwer: “Is het bedrag dat we krijgen voor de introcommissie hetzelfde?”  
Siegert van den Berg: “Ja, dat blijft €17,50 per nacht.”  
Julia Matser: “Klopt het dat de kosten voor de statuten en het lustrum bij inkomsten 
staan?”  
Siegert van den Berg: “Ze staan bij zowel baten als lasten, zodat ze elkaar een soort 
van wegstrepen.”  
Julia Matser: “Ik heb er inderdaad overheen gelezen, excuus.”  
Siegert bespreekt het kopje sponsoring, waar een aantal dingen veranderd zijn.  
Nathalie Immerzeel: “Waarom zijn de sponsorkosten die wij binnenkrijgen van 
Lebowksi niet langer verdeeld onder kopjes, zoals een deel van het geld voor het 
verspreiden van het logo, een deel voor bedrukking, etc.? Hoe zit het nu precies met 
het contract?”  
Siegert van den Berg: “De sponsorkosten zijn niet meer zo gespecificeerd in het 
contract.”  
Laurens Frowijn: “Wat gebeurd er met sponsoring voor website?”  
Siegert van den Berg: “We willen geld gaan vragen voor het plaatsen van 
advertenties en evenementen op de website.”  
Laurens Frowijn: “Dus niet per se geïnvesteerd in de website?”  
Siegert van den Berg: “Nee.”  
 
Siegert vertelt dat we dan aankomen bij het totaal gebudgetteerde bedrag, namelijk 
€11212.05.  
Saïd el Khouani: “Klopt het bedrag dat bij sponsoring staat wel? Er staat nu 2100 
euro.  
Siegert van den Berg: “Excuus mijn fout, dankjewel.”  
Hiermee is het gedeelte over de batenspecificatie afgesloten en gaat Siegert over 
naar de lastenspecificatie van de commissies. Waar wordt het geld precies aan 
uitgegeven dit jaar? We hebben er voor gekozen dit jaar meer geld te geven aan de 
commissies. Alle commissies hebben daarom 20% op hun oorspronkelijke budget 
gekregen, met een aantal uitzonderingen voor BLASsure, BLASt en KLASsenboek. 
BLASsure heeft dit jaar het zeilweekend van BLASt overgenomen, waardoor 
BLASsure enorm gestegen is en het lijkt alsof BLASt enorm gezakt is in budget, 
maar door de verschuiving van het zeilweekend komt dat eigenlijk ook op 20% 



verhoging neer. KLASsenboek heeft meer budget gekregen, omdat zij dit jaar een 
lustrumboek gaan maken en daarvoor meer geld nodig hebben.  
Nathalie Immerzeel: “Gaat overig geld van de lustrumcommissie uit het fonds terug 
naar een nieuw potje voor een volgend lustrum?”  
Siegert van den Berg: “Ja, dat blijft in het potje lustrum voor ons derde lustrum over 
vijf jaar.”  
Saskia Huygen: “Wij hebben gemerkt dat het voor commissies moeilijk is om hun 
budget op te maken, hoe willen jullie realiseren dat het op komt?”  
Siegert van den Berg: “Ja, we willen bij commissiebegrotingen meer pushen om 
meer eigen budget erin te stoppen en zo de activiteit goedkoper te maken. Daarnaast 
is er ook meer algemeen budget waar commissies aanspraak op kunnen doen, 
waardoor ze niet bang hoeven te zijn dat hun budget opraakt en kunnen we de 
commissies beter ondersteunen. Daarnaast als ze nu de helft van hun 
commissiebudget opmaken, gebruiken ze alsnog meer dan vorig jaar, want het totale 
budget is nu hoger”  
Nathalie Immerzeel: “Waarom is het budget van de introcommissie verdwenen?”  
Siegert van den Berg: “Alle declaraties gaan vanaf dit jaar direct via de universiteit, 
dus wij hebben daar niks meer mee te maken.”  
Nathalie Immerzeel: “Het lijkt mij duidelijk om het er alsnog in te zetten, want nu lijkt 
het alsof de commissie niet meer bestaat.”  
Siegert van den Berg: “Oké, ik ga het er in zetten.”  
Daan van den Berg: “Het is leuk als er dan ook veel laagdrempelige activiteiten 
komen, zoals gratis dingen.”  
Anne van Gemst: “We, SympLAS, zijn bezig met een weekend, maar we zullen er 
zeker mee aan de slag gaan en proberen gratis dingen te organiseren.”  
Nathalie Immerzeel: “Kleine bedragen zijn sowieso irritant, dan kun je beter niks 
vragen.”  
Siegert van den Berg: “Ja, we willen zeker aansporen op gratis activiteiten.”  
Julia Matser: “Goed plan!”  
Anne van Gemst: “Daar sluit ik mij helemaal bij aan. Dan wil ik graag vragen of 
sympLAS meer geld kan ontvangen? Dan kunnen we veel meer, en ook eventueel 
gratis, organiseren.”  
Siegert van den Berg: “Hebben wij heel lang over nagedacht, maar sympLAS kan 
bijna overal subsidies voor aanvragen. Met dat in ons achterhoofd was meer budget 
naar ons idee niet nodig.”  
Laurens Frowijn: “Waarom is het geld voor commissiekleding omhoog gegaan?”  
Siegert van den Berg: “Zodat ze representatiever zijn tijdens activiteiten en 
dergelijken. Ook het commissie-uitje is daarbij omhoog gegaan naar 5 euro per 
persoon.”  
Saskia Huygen: “Erg jammer dat dit uitje niet in 2014 is.”  
Siegert van den Berg: “Het spijt ons heel erg, het is in onze planning helaas niet 
gelukt.”  
 
Siegert geeft een uitleg over de lastenspecificatie van het bestuur. De bankkosten 
zijn gedaald en het website budget is enorm gestegen, door meerdere aanvallen en 
meer onderhoud. IBANC is meer geworden, omdat er 2 euro wordt betaald per 
ingediende incasso en 2% voor ieder ingevoerd bedrag. Het mobiel abonnement 
hebben we stopgezet, dus dat is uit de begroting gehaald. Een aantal dingen, zoals 



representativiteit van het bestuur, zijn iets duurder begroot, omdat daar vaak 
overheen gegaan werd.  
Nathalie Immerzeel: “Op de afrekening van 2013 was de enige post waar we veel 
overheen gingen bankkosten. Hoe kan het dan dat er nu minder voor wordt begroot?”  
Siegert van den Berg: “De teller van ING staat nu pas op 118 euro, dus meer lijkt niet 
nodig te zijn, maar iets ruimer genomen hebben we het op 150 euro begroot. maar er 
is bijvoorbeeld ook geen creditcard nodig voor de grote reis dit jaar, misschien dat 
daar het verschil ligt.  
Nathalie Immerzeel: “Gek dat het zo laag is uitgevallen, juist nu er dit jaar een 
creditcard gekocht is. Toen was het namelijk 350 euro.” 
Siegert van den Berg: “Die is wel ook meteen weer heel snel stopgezet, dus die 
kosten kunnen niet erg hoog zijn. Aangezien de aanvraag voor mij werd afgekeurd in 
verband met dat 5000 euro een te hoge limiet was. Blijkbaar valt het dit jaar gewoon 
lager uit.  
Nathalie Immerzeel: “Ik zou dat wel in de gaten houden!”  
Daan van den Berg: “Wanneer kunnen jullie meer toelichting geven over de site?”  
Aafke Schaap: “Er is nog geen duidelijkheid over, dus ik kan er nog geen uitspraken 
over doen.”  
Nathalie Immerzeel: “Gaan jullie ook verder met Stijn.”  
Aafke Schaap: “Er zijn meerdere opties, zoals verenigingenweb. We zijn er nog niet 
helemaal uit, maar dit kan wel gevolgen hebben voor Stijn.”  
Laurens Frowijn: “Als jullie bezig zijn met het verbeteren van de site, denken jullie 
dan ook na over een eventuele vernieuwing van het logo?”  
Sander de Bruin: “Wij hebben daar aan het begin van het jaar veel over nagedacht. Of 
het inderdaad niet verouderd was en dit wel een mooi jaar is om een vernieuwing te 
implementeren. Het kost echt veel tijd en is er wel behoefte aan? Het kost ook veel 
geld, et cetera. We zijn er nog steeds over in dubio.”  
Jasper Baart: “Misschien in de toekomst een nieuw logo?”  
Siegert: “Ja, wet moeten een beetje afwegen wat je er precies mee wilt. Wat levert 
het precies op?  
Sander de Bruin: “Als we het doen, dan willen we het ook wel meteen goed doen.”  
Tim den Hartog: “Er is erg veel geld over hebben we net gezien, kunnen we dat niet 
daarvoor gebruiken? Het eerste wat ik zag was het logo en het is echt niet mooi en 
heel oud.”  
Anne van Gemst: “Als jullie de website nu updaten, is dit juist het goede moment.”  
Vincent Kommers: “Ik sluit me graag bij Tim en Anne aan, een klein verschilletje in 
de kleur zou al positief zijn.”  
Laurens Frowijn: “Er zijn allemaal hele creatieve mensen bij Atlas, misschien kan je 
er een soort wedstrijd van maken: wie ontwerpt het mooiste logo.”  
Aafke Schaap: “Inderdaad een leuk idee. Er zit echter ook een hele bepaalde stijl bij 
en dat kost gewoon erg veel tijd.”  
Laurens Frowijn: “Het is in ieder geval wel een idee om het uit te zoeken, lijkt me.”  
Esmee Haverkort: “Zijn we zeker mee bezig.”  
Nathalie Immerzeel: “Aan de andere kant hebben we in vergelijking met andere 
vereniging nog steeds weinig geld. Er is nog zoveel ruimte om te groeien, dus wil je 
het dan nu veranderen, terwijl het misschien later weer veranderd wordt?”  
Daarmee eindigt de discussie over een eventuele vernieuwing van het logo.  



Siegert vertelt dat de post voor bestuurskleding, de constitutieborrel en 
tegenprestaties vergroot is, omdat wij gemerkt hebben dat we er nu veel van ons 
eigen geld aan besteden. Dit is erg scheef, omdat we steeds groter worden, dus bij 
deze activiteiten representatief aanwezig moeten kunnen zijn.  
Daarnaast is ook het budget voor commissiebedankjes omhoog gegaan. Er komen 
steeds meer grote activiteiten, dus willen we de mogelijkheid hebben om iedere 
commissie te kunnen bedanken voor haar inzet. LAScafé is ook een beetje omhoog, 
omdat we meer studiegerelateerde activiteiten willen organiseren.  
De pot voor eenmalige activiteiten is enorm omhoog gegaan. Het afgelopen jaar is 
daar een hele grote overschrijding geweest en daardoor was het onmogelijk voor het 
bestuur om dingen te kunnen organiseren, wat naar onze mening zonde is.  
Als laatste willen we samenwerkingsverbanden met VIDIUS en dergelijken graag 
ondersteunen, omdat zij veel voor ons kunnen betekenen.  
Julia Matser: “Hoezo krijgt Aflas geld van ons en waarom zijn de uitbrakdagen 
verdwenen?”  
Siegert van den Berg: “De uitbrakdagen zijn opgenomen onder eenmalige 
activiteiten.”  
Julia Matser: “Op de afrekening moeten de kosten van eenmalige activiteiten wel 
gespecificeerd worden, want dat is erg fraude gevoelig.”  
Siegert van den Berg: “Komt er zeker op te staan. Ik word ook maandelijks 
gecontroleerd door Baten en Lasten dus die zullen dat ook in de gaten houden.”  
Nathalie: “Nog steeds geen hoog bedrag. Zijn kosten van de ALV en de 
bestuurswissel daar bijvoorbeeld ook in opgenomen?”  
Siegert van den Berg: “Commissies zijn het zwaartepunt voor activiteiten en de 
vereniging. Wij vinden het gepast dat er niet meer naar ons gaat dan naar de 
commissies.”  
Nathalie: “En de ALV en de bestuurswissel dan?”  
Siegert van den Berg: “Daar is helaas gewoon weinig budget voor.”  
Nathalie Immerzeel: “Er blijft wel erg weinig over om zelf iets te organiseren, na de 
kosten van de ALV en de wissel.”  
Siegert van den Berg: “Dit bedrag is gebaseerd op vorig jaar, dus we gaan er vanuit 
dat het goedkomt.”  
Siegert wil graag toevoegen dat er dit jaar ook kosten verbonden zijn aan het 
lidmaatschap van de LSVB. Zij gaan vanaf dit jaar geld innen. Hetzelfde geldt voor 
Ufonds en VIDIUS, alleen hoorde we het van LSVB pas gisteren, dus die moet nog op 
de begroting komen te staan.  
Daan van den Berg: “Hoezo gaat er geld naar Aflas?”  
Siegert van den Berg: “Aflas is blut. Ze hebben maar een klein verdienmodel, dat van 
ons is veel groter. Daarnaast worden Universiteitsbreed programma’s opgezet voor 
loopbaanorganisatie en contact met alumni, daar willen wij graag aan mee doen. We 
hopen leden de mogelijkheid te kunnen bieden met alumni in contact komen. Zowel 
zij als wij moeten daarin investeren.  
Julia Matser: “Waren ze bij de uirijking?”  
Siegert van den Berg: “Ze waren overal erg actief bij, behalve bij één sessie. Ik heb 
gisteren ook een afspraak gehad met Justin en Mert. We zijn allemaal, ook Ria, erg 
actief bezig om het contact te verbeteren.”  
Om 20.31 uur komt Anne Jonker binnen.  



Casper van Hensbergen: “Ik snap niet helemaal waarom er bij 
samenwerkingsverbanden 200 euro binnen komt en er 200 euro uit gaat.”  
Siegert van den Berg: “De samenwerkingsverbanden werken op basis van een lening. 
Ze vragen aan het begin 200 euro en aan het einde krijgen we dit terug doordat er als 
het goed is geen verlies gedraaid.”  
Laurens Frowijn: “Wat is SVO”  
Siegert van den Berg: “SVO staat voor studieverenigingen overleg. Een overle 
moment voor alle studievereniging van geesteswetenschappen, waar ruimte is voor 
klachten, discussiepunten en tips.” 
  
b. Algemene update financiën  
Siegert vertelt dat Atlas financïeel gezien nog steeds gezond is. Daarnaast vertelt hij 
dat het Ufonds haar subsidie voor de Grote Reis van 2014 heeft ingetrokken. Hierdoor 
is helaas minder winst gemaakt op dit evenement en zullen deelnemer in plaats van 
20 euro, nog maar 15 euro terugkijken. (Later bleek dit toch 20 te worden).  
 
Pauze           20.34. 
 
Sander hervat de ALV om 20.48.  
 
7. Stemmen over begroting  
Nathalie Immerzeel: “Ik wil graag een klein detail toevoegen voor het stemmen. Er 
moet niet uitgave, maar uitgaven staan.”  
Siegert van den Berg: “Inderdaad, dat zal ik veranderen. Daarnaast moet er ook nog 
een punt worden weggehaald in het totaal zodat er in plaats van twaalf gewoon 12000 
staat.”  
Daan van den Berg: “Als we het toch over punten hebben, wil ik graag toevoegen dat 
het bij alle totalen een komma, in plaats van een punt moet worden. Dit is de Engelse 
manier.”  
Siegert van den Berg: “Zal ik doen.”  
Sander de Bruin: “Dan gaan we nu over op het stemmen.”  
Er zijn nul stemmen tegen, nul stemmen blanco en 29 stemmen voor. De begroting 
wordt goedgekeurd.  
 
8. Presentatie wijzigingen en toevoegingen aan HR  
Sander vertelt dat we graag twee artikelen in het Huishoudelijk Regelement (HR) 
willen wijzigen: artikel 13 en 15. Op de slides zijn de wijzigingen zichtbaar. Siegert ligt 
de wijziging van artikel 15 nader toe door te vertellen dat we op deze manier een 
extra stok achter de deur hebben om er voor te zorgen dat commissies hun 
eindafrekening maken. Als zij dit niet doen, worden namelijk geen declaraties 
uitbetaald.  
Daan van den Berg: “Klopt het dat er nog steeds in het HR staat dat een afrekening 
twee weken na een activiteit af moet zijn?”  
Siegert van den Berg: “Ja, dat klopt. Maar uit ervaring hebben we geleerd dat 
commissies de regels in het HR vaak niet naleven. Op deze manier heb ik een 
instrument om er voor te zorgen dat ze dat wel doen: geen afrekening is geen geld.”  
Nathalie Immerzeel: “Staat er niet een uiterlijke declaratie datum in het HR?”  



Siegert van den Berg: “Klopt, ze kunnen ook al wel de declaratie inleveren, maar ze 
krijgen deze pas uitbetaald als de afrekening gedaan is.  
Anne van Gemst: “In artikel 13 staat nu dat je geen geld krijgt als het formulier niet 
correct is ingevuld. Krijg je wel de kans om dit te corrigeren?”  
Siegert van den Berg: “Ja, absoluut.”  
Bram van den Boomen: “Om even terug te komen op artikel 15. Ik vind het 
persoonlijk een beetje raar om zo’n stok achter de deur te maken. In principe schiet 
een lid iets voor, voor de vereniging. Staat dat wel in relatie met het werk van de 
penningmeester en dat het eventueel voor Siegert meer werk is?”  
Siegert van den Berg: “Dat staat inderdaad niet helemaal in relatie met elkaar. Het is 
echter zo dat als ik een declaratie ontvang ik zonder afrekening niet weet of deze 
declaratie wel juist is. Het kan zo zijn dat de declaratie bijvoorbeeld over vijftien paar 
schaatsen gaat, terwijl er maar vier Atlassers meededen. Dan ga ik dat natuurlijk 
niet uitbetalen. Daarom heb ik eerst een afrekening en deelnemerslijst nodig, 
voordat ik blind geld ga uitbetalen aan leden.”  
Daan van den Berg: “Ik zit een beetje na te denken over de formulering van artikel 
15. In feite is het dus een eis aan jezelf? Maar ook een eis aan een lid?”  
Esmee Haverkort: “Kijk het is zo dat er nu staat dat een ingeleverde declaratie pas 
wordt uitbetaald, als de afrekening al gedaan is. Er staat dus nog steeds dat Siegert 
binnen drie weken moet uitbetalen, maar die drie weken gaan pas in vanaf het 
moment dat de afrekening af is. In principe is het dus een eis aan Siegert, die binnen 
drie weken moet uitbetalen, maar ook een eis aan de penningmeester van de 
commissie, die de afrekening moet doen, voordat deze drie weken ingaan. Snap je?”  
Daan van den Berg: “Ja, nu het zo wordt uitgelegd snap ik het eigenlijk pas.”  
Werner Mohr: “Ik snapte het eigenlijk ook pas net.”  
Daan van den Berg: “Misschien is het slim om er twee artikelen van te maken.”  
Siegert van den Berg: “Wij vinden het eigenlijk zo ook wel duidelijk. Los van het HR, 
hebben we op deze manier iets wat de commissies echt willen (geld) als stok achter 
de deur voor de afrekening.”  
Daan van den Berg: “Ja, inderdaad, klopt wel. Daarnaast zou ik één zin maken van 
artikel 13. Ook het IBAN dient vermeld te worden dus in één zin met een komma bij 
de andere dingen die vermeld moeten worden. Dat is duidelijker.”  
Siegert van den Berg: “Oké, ik zal het veranderen.”  
 
9. Stemmen over HR wijzigingen  
Sander deelt mee dat we overgaan op stemmen over de wijzigingen in het HR. We 
beginnen met artikel 13.  
Daan van den Berg: “Met de wijziging van de zinsvolgorde dus?”  
Sander de Bruin: “Ja.”  
Er zijn nul stemmen tegen, nul stemmen blanco en 30 stemmen voor. De wijziging 
wordt goedgekeurd.  



Sander deelt mee dat we nu overgaan op het stemmen over artikel 15.  
Er zijn nul stemmen tegen, één stem blanco en 29 stemmen voor. De wijziging wordt 
goedgekeurd.  
 
10. Cursusrecensies  
Sander geeft het woord aan Deirdre. Deirdre vertelt dat er weer een aantal leuke 
cursusrecensies waren ingevuld en dat er ook op deze ALV een leuke prijs wordt 
uitgereikt aan de winnaar. Ze herinnert men eraan dus ook voor de aankomende ALV 
een cursusrecensie in te vullen om kans te maken op leuke prijzen.  
Om 21.04 uur komt Damiën Terstall binnen.  
Deirdre reikt de prijs uit aan Casper van Hensbergen. Felicitaties namens het 
bestuur.  
 
11. WEIVOZLH  
Sander vraagt of iemand nog iets op zijn lever heeft.  
Daan van den Berg: “Jullie deden het erg goed.”  
 
12. Sluiting  
Sander vertelt nog kort dat LAS-info op zoek is naar nieuwe mensen en dat je, je kunt 
aanmelden voor de sollicitaties.  
Daarnaast vertelt hij dat als je een gratis biertje wil ontvangen op de borrel je bij 
Esmee moet zijn.  
 
Sander sluit de ALV om 21.07.  
 
Saïd el Khouani: “Iedereen moet komen schaatsen morgen.” 


