
Notulen Algemene Ledenvergadering USLAS Atlas 
 
Datum:   8 maart 2016 
Aanvang:  19:15 uur 
Locatie:  Drift 21, Sweelinckzaal 
 

Aanwezig: 

Bestuur:  

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

 

Leden: 

Siebren Teule, Guusje Bloemen, Maarten Lanooy, Noortje Post, Marijke Ronduite, Vera 

Brouwer, Emma Kooijman, Bram de Rijk, Julia Matser, Janne Prinsen, Lana Hoekstra, 

Emma Wasser, Janneke Pruijsen, Yana Mechielsen, Mirron Onrust. 

 

Om 19.20 uur komen Manuel Groothuysen en Juliette Dominicus binnen. 

Om 19.21 uur komen Siegert van den Berg, Sander de Bruin, Deirdre Meursing, Aafke 

Schaap, en Konstantin Gisevius binnen.  

Om 19.23 uur komt Seth Teekens binnen.  

Om 19.31 uur komt  Ilse Bergsma binnen. 
 
Niet-leden: 

Elsbeth Bland 

 

 

1.       Opening.       
Lisa Korteweg heet iedereen persoonlijk welkom en opent de ALV om 19.19 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. Er zijn 

geen vragen of opmerkingen. Lisa stelt de stukken en de agenda vast. 

 
     

3.       Goedkeuren notulen ALV 15 december 2015.  
Lisa Korteweg vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen. Tekstuele opmerkingen 
kunnen gemaild worden. Daarnaast bedankt Lisa Siegert van den Berg voor de tekstuele 
opmerkingen die hij al heeft gestuurd. 

 



Sander de Bruin: “Ik heb het op de vorige ALV het al had gezegd, en doe dat nu gewoon weer. 
De mannen hebben tegenwoordig Atlasdassen. Ik vind dat het wel geapprecieerd wordt als 
ze ze dan ook op deze formele aangelegenheid dragen.” 

 
Lars Heuver: “Door een ruige diesborrel gisteren was dat helaas deze keer niet mogelijk.” 

 
Lisa Korteweg: “En ook willen we bij leden zo informeel mogelijk zijn, dus doen we niet onze 
formele pakken aan. Maar we kunnen de dassen wel voor jou erbij leggen volgende keer.” 

 
Er zijn verder geen vragen. De notulen worden goedgekeurd. 

         
4.       Mededelingen:  

Lisa Korteweg vertelt dat het bestuur een aantal mededelingen heeft. 
 

1. Als eerste wil ik terug komen op de vorige ALV van 15 december, waar 
we veel aandacht hebben besteed aan een aantal HR aanpassingen. 
Over drie HR aanpassingen waren we het niet over eens en heeft het 
bestuur beloofd om later op deze aanpassingen terug te komen. Bij 
dezen wil ik mededelen dat we nu niet op de HR aanpassingen terug 
zullen komen en dat we deze aanpassingen naar alle 
waarschijnlijkheid tijdens de volgende ALV zullen bespreken.  

2. Mijn tweede mededeling gaat dan ook over de volgende ALV. Zoals 
jullie weten wil het bestuur al een tijdje de statuten van de vereniging 
aanpassen. De statuten zijn de rechtsbeginselen/basis van je 
vereniging. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer een iemand lid is van de 
vereniging of niet. De statuten stammen uit het jaartal 2005 en zijn dus 
toe aan vernieuwing. Het bestuur is bezig om een ALV te plannen 
waarin we een aantal wijzigingen betreffende de statuten willen 
doorvoeren. Als de wijzigingen door de ALV ook zijn goedgekeurd, 
zullen we naar de jurist gaan die de statuten rechtelijk gaat 
vastleggen. Dit kost geld, 300 tot 500 euro, en daarom hebben we alle 
wijzigingen opgespaard voor dat ene moment.  
Voordat het bestuur zal beslissen of ze de wijzigingen van de statuten 
willen doorzetten en er dus nog meer tijd en geld in wordt gestoken, 
willen we eerst bij jullie peilen hoe jullie tegenover het wijzigen van de 
statuten staan.  
In de statuten staan veel schoonheidsfoutjes die op zich niet 
onoverkomelijk zijn. Alles wat de statuten niet dekken of wat niet in de 
statuten hoeft, staat overigens in het Huishoudelijk Regelement (HR).  
Er staan echter ook een paar foutjes in die misschien zwaarder wegen 
en het geld en de moeite waard zijn om te wijzigen.  
Ik zal kort de belangrijkste “foutjes” met jullie doornemen, waarna ik 
graag jullie mening erover wil horen. Uiteindelijk zullen we kort 
stemmen om te kijken of jullie de foutjes zwaar genoeg vinden wegen 
om  de statuten ook daadwerkelijk te wijzigen.  



1) Doel van de vereniging. Nu staat er in de statuten: De 
vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van 
haar leden op studie- en ander gebied.  
De vereniging heeft echter veel meer als doel om te zorgen 
voor communityvorming en om de studie te ondersteunen.  

2) Verder staan er kleine foutjes in doordat de statuten enigszins 
gedateerd zijn. Dit zijn eigenlijk schoonheidsfoutjes. 

3) Het belangrijkste voor ons is echter de manier van stemmen.  
Nu staat er: Geldige stemmen zijn niet-blanko stemmen en 
niet met de naam van het stemmend lid ondertekende 
stemmen. Dit zou betekenen dat als je blanco 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 betekenen 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:  

 

 
 
Dit is eigenlijk onze belangrijkste reden. In totaal zijn er 3 redenen om 
te stellen dat de statuten moet worden gewijzigd. Graag zou ik van 
jullie willen horen of jullie deze drie redenen de moeite waard vinden. 
Dan zal het bestuur jullie mening meenemen in de uiteindelijke 
beslissen.  
 
Zijn er nog vragen? 
 

Julia Matser: “Volgens mij was er ook onduidelijkheid over wanneer je Atlaslid bent en 
wanneer dat afgelopen is. Hebben jullie hier ook naar gekeken?” 

 
Lisa Korteweg: “Ja hier hebben we wel naar gekeken, we hebben ook de statuten naar 
VIDIUS Rechtshulp gestuurd. Op dat punt was niet veel anders dan andere statuten. We 
hebben gekeken naar wat er niet op te vangen is met het HR.” 

 
Aafke Schaap:  “Ik zou hiervoor ook vooral naar het commentaar van de oud-besturen kijken. 
En waarom hebben jullie dit als belangrijkste gekozen?” 

 
Lisa Korteweg:  “Omdat deze dingen niet zijn op te vangen door het HR, dit zouden echte 
beweegredenen zijn om het statuten te vernieuwen.” 



 
Sander de Bruin: “Ik kan me voorstellen dat oud-besturen weten wat de statuten inhouden, 
maar andere mensen geen idee hebben wat er nou precies in moet staan. Naar mijn mening 
is dat voor hen niet eens mogelijk. Ze kunnen dus ook geen goed oordeel geven.” 

 
Lisa Korteweg: “Daarom geven we deze drie punten. Het is een groot en moeilijk bestand, 
wat je liever niet wil bekijken. Maar we willen ze wel meenemen in de peiling nu.”   
 

Willen de leden die voor stemmen hun hand opsteken?  
11 
Willen de leden die tegen stemmen hun hand opsteken?  
1 
Willen de leden die blanco stemmen hun hand opsteken?  

   8  
 
Het bestuur gaat het meenemen in hun keuze. 
 

3. Voor de volledigheid wil ik jullie meedelen dat ik, Lisa Korteweg, de 
nieuwe commissieverantwoordelijke ben van de commissie 
LASquisitie. En hierbij deze taak van Hanne overneem.  

4. Ook wil ik jullie nog kort wijzen op de Diesweek, waar Atlas haar 11e 
verjaardag viert. We zijn die maandag jarig en dat gaan we vieren met 
de KLASsieke avond. Schrijf je dus snel in als deelnemer of artiest.  
Die woensdag hebben we symposium waar er een experiment zal 
worden gedaan met ons over het effect van klassieke muziek op het 
brein.  
En dan natuurlijk nog het te gekke Gala. Schrijf je dus voor alles snel 
in. We zijn de volgende dag vrij. 

5. Ook zijn we hard opzoek naar onze opvolgers. De eerste 
informatiebijeenkomst is al geweest. De volgende bijeenkomst zal 
plaatsvinden op woensdag 16 maart om 19.15 uur.  

  
- Zijn er nog mededelingen vanuit de AV?  

 
Siegert van den Berg: “Ik en Deirdre waren vandaag in Amsterdam bij Follow the Money. Zij 
willen graag kwalitatief hoogstaande stagiairs en ze willen graag LAS’ers hebben. Dus hier 
kun je je voor aanmelden. Zoek het op. Het is echt heel leuk.” 
 
Lisa Korteweg:  “Wat vet! Oud LAS’er Mitchell van der Klundert zit hier ook en het is echt 
super vet.” 

 
 

5. Financiën  
Caspar Schoevaars neemt het woord van Lisa Korteweg over.  

- Update 



Ik heb niet veel bijzonders te melden, Atlas gaat goed. Nu krijgen we het geld binnen van 
tweede aanbetaling van Grote Reis. Dus we hebben nu even veel geld op de rekening.  

- Presentatie van het financieel jaarverslag 2015 
 
Afrekening 
 
Samenvatting Inkomsten 
Opleiding 
Deze post lijkt opvallend, zeker naast de begroting, waar er 3200 voor stond. Dit komt 
doordat introcommissie en de subsidie die zij ontvangen niet op de begroting was gezet. Voor 
de rest niks schokkends hieraan. 
 
Contributie leden 
4650 was de oorspronkelijke inschatting, dit is dus aanzienlijk hoger uitgevallen. Dit is alleen 
maar mooi. Fijn dat er zo’n groot en actief eerste jaar is! 
 
Extern 
Ook op de post extern zien we een positief resultaat in vergelijking tot de verwachte 
inkomsten. Dit heeft ook weer te maken met het grote aantal mensen dat LAS is gaan 
studeren. Hierdoor viel de boekenverkoop bijzonder hoog uit in blok 1 en 2 van dit 
academisch jaar. Daardoor is de provisie niet 2, niet 3 maar 4 keer wat verwacht was.  Zo 
meteen zal ik vertellen hoe en wat we met dit geld gaan doen. 
 
Sponsoring 
Hier valt echter wel minder leuk nieuws te rapporteren. Op het kopje sponsoring is er heel 
veel minder geld binnen gekomen dan verwacht. Dit komt hoofdzakelijk door de problemen 
met de Lebowski, waar we allemaal bekend mee zijn. Hier hebben we ervoor gekozen om 
eieren voor ons geld te kiezen en 250 euro te accepteren in plaats van de oorspronkelijke 750 
euro van het contract. Ook liep de sponsoring van de site en LASpost niet heel soepel, 
waardoor hier ook bijzonder weinig op binnen is gehaald.  
 
Leningen 
Niets speciaals, hier hebben we wel een klein beetje winsten gemaakt. 
 
Fondsen 
Hier is alleen iets bijzonders gebeurd met het fonds bijzondere uitgaven. Voor de rest weinig 
bijzonders. Toch verschilt dit bedrag aanzienlijk van het oorspronkelijk inbegrootte bedrag. 
Dit heeft te maken met de manier van het noteren op de rekening van deze fondsen, hierover 
zo meteen bij de specificatie meer. 
 
Onvoorziene inkomsten 
Dit is mijn favoriete post, voor mensen die toevallig een euro ofzo meer overmaken dan dat 
ze hoeven. Hier is twee keer een euro in terecht gekomen, één keer iets van 4,5 euro. En een 
tientje bij elkaar. 
  



Uitgaven 
Commissiebudgetten 
Deze post commissiebudgetten is naar mijn mening vrij schokkend. Heel veel commissies 
hebben onbedoeld heel weinig geld uitgegeven. Op het eerste oog lijkt dit nog wel mee te 
vallen in vergelijking met de begroting, waar staat 4610. Echter, het bedrag dat hier staat 
rekent ook de introcommissie mee, van enkele duizenden euro’s die bij de begroting dus niet 
voorkomt. Bij de specificatie wordt per commissie uitgelegd wat er aan de hand is. 
Ik wil hier wel nogmaals een oproep doen aan commissies: je mag jullie echt budget 
opmaken en algemeen budget gebruiken! 
 
Representatief 
Hier is iets minder geld uitgegeven dan inbegroot, weinig schokkends.  
 
Stimulatie 
Deze is wel significant anders dan inbegroot. Er was namelijk 360 euro inbegroot en we 
hebben er 722 euro aan uitgegeven. Dit komt omdat we dit jaar hebben we tweemaal het 
commissiebedanketentje gehad hebben. Eentje vier laat en de andere vroeg. In plaats van de 
kosten voor de tweede door te schuiven naar volgend jaar hebben we ervoor gekozen om dit 
zo te doen. 
 
Magazine 
Deze post is voor de LASpost, deze is wel heel anders dan verwacht, hier was namelijk 1000 
euro inbegroot tegenover de 1555 euro die er is uitgegeven. Hier is eigenlijk geen andere 
reden voor dan een te gretige LASpost en een te kleine begroting hiervoor. 
 
Overig 
Deze post is ook flink anders dan oorspronkelijk inbegroot, dit komt terug bij de specificatie. 
 
Bestuur 
Vaste Lasten 
Hier was 980 euro begroot en is er 1059 euro uitgegeven. Dat is een overschrijding, niet een 
hele grote, maar waar deze vandaan komt zal te zien zijn bij de specificatie. 
 
Representatief 
Hier ben ik persoonlijk erg trots op: er was 920 inbegroot en is 921 uitgegeven.  
 
Stimulatie/bedankjes 
Deze post is door het bestuur te weinig gebruikt naar mijn mening, wat is ook mijn schuld. 
Hier was 180 euro inbegroot en is maar 73 euro uitgegeven.  
 
Voorlichting 
Er is 150 euro inbegroot en 80 euro uitgegeven. Mede door het gebrek aan LAScafés.  
 
Activiteiten vanuit bestuur 
Flink anders dan inbegroot, met een goeie reden. Ook dit komt terug bij de specificaties. 



 
Activiteitenvergoeding 
Hier hebben we goed gebruik van gemaakt, het is zeer nuttig voor het bestuur. 
 
Onvoorzien 
Gelukkig is het bestuur niet voor onvoorziene uitgaven komen te staan. Dus hier is absoluut 
niks aan de hand. 
 
Onvoorzien/kasverschil 
Deze post is wel bijzonder en vergt ook enige uitleg. Dit verschil heeft er voornamelijk mee te 
maken dat er 3 verschillende startbedragen leken te zijn. Hierdoor werd het heel moeilijk om 
duidelijkheid te scheppen.  
Daarnaast komt dit bedrag haast overeen met het havengeld dat is uitgegeven in Sneek bij 
zeilweekend vorig jaar. Hier stond echter geen aantekening van bij in de kluis, maar ik 
vermoed dat dit mogelijk wel de veroorzaker is. Maar dit is niet met zekerheid zeggen.  
 
Specificatie 
Punten die aandacht verdienen 
Inkomsten 
Inkomsten boeken 
Zoals jullie kunnen zien, is hier bijna 1600 euro binnen gekomen, terwijl er 400 euro stond 
inbegroot. Dit is uiteraard geweldig! Dit kan Atlas aan mooie dingen uitgeven zoals haar 
leden. 
 
Rente 
Door alle gezeik met de ING duurde het wat lang voordat dingen geïnd konden worden, 
waardoor er weinig geld op de spaarrekening stond. Dit betekent ook een lagere inkomst van 
de rente op rekening dan verwacht. Ook de bizar lage rente van de ING tegenwoordig heeft 
hier mee te maken. 
 
Abbonementen LASpost 
Helaas is hier niet alles soepel gegaan bij de Ouderdag waardoor er minder geld is 
binnengekomen dan verwacht.  
 
Sponsoring 
Dit heeft te maken met de Lebowski, hier hebben we nog 250 euro van binnen gekregen. 
Voor de rest heeft de boel stilgelegen; om dit in de toekomst te voorkomen hebben we 
LASquisitie.  
Voor de rest niks bijzonders.  
 
Truien 
Hier is ongeveer precies binnengekomen wat we verwachtten. 
 
Leningen 



Weinig bijzonders, de bedragen die hoger zijn dan verwacht is de winst die is gemaakt bij de 
verschillende feestjes. Mix it Up en Campingclassics hebben winst gemaakt.  
 
Fonds bijzondere uitgaven 
Het oorspronkelijke bedrag dat was inbegroot klopte niet, dus dat komt niet overeen. Ik ben 
uitgegaan van het bedrag wat op de balans stond en op niet de begroting. Voor de rest geen 
verrassingen. 
 
De totale baten zijn bijna 17000 euro. En dat is 600 euro erbij ten opzichte van vorig jaar. 
 
Uitgaven 
Commissiebudgetten 
Hier is opvallend, dat er aanzienlijk minder is uitgegeven dan werd verwacht. Dit is dan ook 
de voornaamste oorzaak van het positieve eindresultaat van Atlas dit jaar. Ook hebben 
sommige commissies winst gemaakt, wat niet het idee is. 
Ik wil een aantal commissies speciale aandacht geven, omdat hier wat bijzonders mee is. 
 
Introcommissie 
Hier is er een fout gemaakt, waarschijnlijk in de overdracht, waardoor de commissie er 
vanuit ging dat ze veel minder subsidie vanuit de opleiding kregen dan ze eigenlijk kregen. 
Dit was een behoorlijk bedrag, 3600 euro i.p.v 2400 euro. Verder moet ik wel zeggen dat ze 
wel strak op de begroting zijn gebleven die ze hadden gemaakt.  
Er was ook verwarring over hoeveel subsidie Atlas zou krijgen, dit is al wel eens voorbij 
gekomen op een vorige ALV.  
 
KLASseboek 
De uiteindelijke drukkosten hiervan vielen aanzienlijk mee, waardoor er veel minder is 
uitgegeven dan begroot. Daarnaast heeft de commissie regelmatig gevraagd om meer 
budget, en gekregen, terwijl dit uiteindelijk totaal niet nodig bleek.  
 
LAS Fiestas 
Hier zijn twee heel grote meevallers voorbij gekomen. Bij het Erotique op z’n Chique feest in 
de Bodytalk mochten de onderste deuren niet open, wat wel afgesproken was. Hiervoor 
hadden ze ons toen nog na de activiteit 100 euro korting op de huur gegeven. 
Bij het Introfeest is er een groot overschot, voornamelijk doordat de kosten heel erg 
meevielen, en omdat het bizar goed bezocht was.  
 
LASt Minute 
Deze commissie had ook alleen maar goed nieuws, er zat geen commissibudget in de grote 
reis, en zelfs zonder dat is er nog winst gemaakt, dat ook alweer is uitgekeerd. Echter, het is 
ze niet gelukt om het budget nog bij de andere activiteiten op te maken.  
 
Masterclass 



Hebben alleen heel kleine activiteiten gedaan en dus amper iets uitgegeven. De 
commissiebudgetten zijn er om opgemaakt te worden he! Dit geldt voor alle commissies en 
wil ik hier nog even benadrukken. 
 
Siegert van den Berg: “GLAShelder staat hier op 470 euro en moet op nul staan.” 
  
Caspar Schoevaars: “Inderdaad, mijn fout. Ga ik nu aanpassen.” 
 
Sander de Bruin: “Jammer.” 
 
Manuel Groothuysen: “Mijn commissie heet nu PicLASso.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat is halverwege veranderd.Vanaf volgend jaar zal dat veranderd zijn. 
Zal ik er nu even slash achter zetten?” 
 
Yana Mechielssen: “Waar heeft LASt Minute vorig jaar winst op gemaakt?”  
 
Caspar Schoevaars: “Grote reis voornamelijk. Er is per ongeluk geen commissiebudget in 
gegaan.” 
 
Julia Matser: “Huh echt?” 
 
Siegert van den Berg: “Die winst lag ook aan de wisselkoers, die is erg meegevallen. Maar 
dat wisten we van te voren niet. We hadden begroot op een nadeligere wisselkoers.”  
 
Sander de Bruin: “Als er zo veel winst is gemaakt, moet die winst dan niet aan de 
deelnemers uitgekeerd worden? 
 
Caspar Schoevaars: “Dat is al gebeurd. Daarna bleek er nog meer winst gemaakt te zijn, 
door een foutje in de afrekening was dit eerst niet gezien. En daarna is ook nog bij andere 
activiteiten winst gemaakt. Steeds een paar tientjes, maar dat telt op.” 
 
Stimulatie commissie uitjes:  
Dit jaar staat het er twee keer want bestuur 10 was hier laat mee en wij vroeg. 
 
Magazine 
De LASpost is eigenlijk de enige die aanzienlijk meer heeft uitgegeven dan was verwacht. Dit 
onder andere door het grote aantal mensen dat heeft meegeschreven aan de lastpost, 
waardoor ze heel dik werden. En door het grote aantal mensen waar ze naar toegestuurd 
werden. Verder was het budget van de laspost gekort op de vorige begroting ten aanzien van 
voorgaande jaren.  
 
Algemeen Commissie Budget 
Weinig van uitgegeven, niet eens de helft. Omdat hier niet genoeg aanspraak op is gemaakt. 
En omdat ik de prioriteit legde op het opmaken van het commissiebudget en dat is ook niet 



opgegaan. Dit jaar gaat het, als het goed is, al harder. En voor de rest maak hier aanspraak 
op! Daar is het voor! 
LASagna heeft wel telkens een paar tientjes gevraagd en verder hebben de grote activiteiten 
hier aanspraak op gemaakt. 
Verder was er iets onvoorzien: zeil gescheurd bij zeilkamp. Maar dit is uit het potje 
onvoorzien van de activiteit gehaald.  
 
Bestuur 
Vaste Lasten 
Hier is over het geheel net iets meer uitgegeven dan inbegroot. Echter, de uitgaven lagen 
uiteindelijk wel iets anders dan verwacht. Ten eerste, de post kamer. Hier worden 
kantoorartikelen, stickers en visitekaartjes van gehaald, en nog wat losse dingen voor op de 
kamer. Dit jaar hebben we extra veel stickers gekocht dus ook iets meer uitgegeven.  
Bij de bankkosten zaten we spot on. Complimenten aan Siegert hiervoor. 
 
Siegert van den Berg: “Dankjewel.” 
 
Website 
De post website zijn we aardig overheen gegaan, dit voornamelijk doordat we van 
serverprovider zijn gewisseld waar je een jaar vooruit moest betalen. Bij onderhoud zitten we 
bijna al op 450 euro.  
 
Siegert van den Berg: : ”Hoe gaat het met onze freelancer in dienst?”  
 
Caspar Schoevaars: “Ja gaat goed! We hebben een contract. Weinig te melden hierover.” 
 
De IBANC is ook hoger uitgevallen, waarschijnlijk doordat het servicepakket dat we erbij 
hebben er niet bij is gerekend. 
KvK bijdrage hoeft niet meer, hetzelfde geldt voor statutaire veranderingen. 
En we hebben gezocht maar geen verzekering gevonden. 
 
Representatief 
Bestuur heeft kledingpost opgemaakt. De constitutieborrel was iets duurder, door de 
drukkosten van de cobokaartjes. En een klein beetje schade. En een tegenborrel, een 
ontbijtje voor oudbesturen.  
 
Julia Matser: “Hoeveel schade was dat eigenlijk? Die hele deur lag eruit.” 
 
Lisa Korteweg: “Die deur is meteen gemaakt, alleen het lampje moesten we betalen.” 
 
Bedankjes  
Hier zijn we onder de begroting gebleven. 
 
LAScafé 
Er is er maar eentje geweest vorig jaar, dus ook minder uitgegeven. 



 
Activiteiten vanuit bestuur 
Eenmalige activiteiten 
Hier zijn  we overheen, doordat er zoveel mensen naar de ALV’s komen, waardoor we meer 
bier moeten betalen. 
 
Deirdre Meursing: “Bij ons viel uitbrakken op de kamer hier ook onder. 
 
Caspar Schoevaars: “Oh ja, onder mijn penningmeesterschap is dat alleen voor ALV’s 
gebruikt.”  
 
Oudbesturenborrel 
Aafke Schaap: “Hier was het weer bij ons in  januari en bij jullie in december toch?” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja inderdaad, maar nu is het wel doorgeschoven. Komt zo op de 
balans.”  
 
Biercantus 
Deze post stond nog niet op de begroting, maar hier is wat verlies gemaakt, waardoor het 
hier als activiteit vanuit bestuur terugkomt. Maar zeg nou zelf, 115 euro voor die biercantus 
was het meer dan waard! 
 
Aafke Schaap: “Waarom  staat dit bij vanuit bestuur?” 
Caspar Schoevaars: “Omdat het bestuur het heeft georganiseerd. Commissies hebben hier 
niks mee te maken gehad.” 
 
Samenwerkingsverbanden 
AFLAS vroeg maar om 41 euro, dus heeft dat ook gewoon gekregen.  
Vidius, Ufonds en Lsvb hebben wel gewoon goed contributie afgeschreven. 
Ragstock had vorig jaar verlies, waardoor de deelnemende verenigingen wat moesten 
bijleggen. 
 
Leningen 
A6 mist want daar zijn we uitgestapt. 
 
Fondsen 
Bijzondere uitgaven 
Dit fonds is an sich een bijzondere uitgave geworden. Dit fonds is vorig jaar gebruikt tijdens 
het lustrum om de iedereen van cadeau’s te voorzien tijdens de klassieke avond. HR 
technisch is het niet mooi, maar het is voor leden en bijzonder. Echter, er is doordat de 
bedragen die op de balansen stonden niet overeenkwamen meer geld uit het fonds gehaald 
dan dat erin zat, waardoor het nodig was om het op te hogen. 
 
Bram de Rijk: “Hoeveel zat er in?” 
 



Caspar Schoevaars “350 euro.” 
 
Bram de Rijk: “Maar hier staat 130?” 
 
Caspar Schoevaars: “Jij was hier bij Bram.” 
 
Bram de Rijk: “Dan zal het wel kloppen zo.” 
 
Deirdre Meursing: “Er staat een klein typefoutje bij bijzondere uitgaven. Er staat bijzonder.” 
 
Caspar Schoevaars: “Dankje, ik zal het aanpassen.“ 
 
Totaal 
Dan komen we bij het totaal aan, de oplettende kijker heeft het waarschijnlijk al gezien: er is 
veel minder uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Meer dan 5000 euro om precies te zijn, 
wat absoluut bizar is. Er is 17000 euro binnengekomen  en 12 000 euro uitgegaan. Dit komt 
dus vooral commissies en grote inkomsten als de boeken. Dit geld wordt dan ook 
grotendeels direct weer in de vereniging gestoken. Hierover straks meer.  
 
Sander de Bruin: “Wat gaan jullie met het geld doen?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat komt bij de begroting.” 
 
Balans 
 
Allereerst: de LASt Minute rekening opgeheven.  
 
Activa 
Kas 
Dit kostte wat tijd om uit te zoeken, maar dit zijn de uiteindelijke correcte bedragen. 
Mutsen zijn materiële activa, dus dat moet je zo erop zetten. 
 
Sander de Bruin: “Als we dan toch aan het zeuren zijn: is het dan niet vaste activa ipv 
materiële?” 
 
Caspar Schoevaars: “Misschien, ik weet het niet zeker. Maar maakt voor de balans niet uit. 
Dus ik zal er naar kijken maar wil nu gewoon doorgaan.” 
 
Debiteuren 
Deze posten zijn bijzonder hoog. Hier zijn we van geschrokken en we gaan bij de begroting 
uitleggen hoe we dit precies gaan aanpakken. Houd er daarbij rekening mee dat er een 
aantal activiteiten nog vlak voor de kerstvakantie hadden plaatsgevonden, deze waren nog 
niet geïncasseerd. 
De twee losse activiteiten die er staan hebben elk hun eigen redenen. Het zeilweekend 
moeten mensen zelf overmaken en vond plaats vlak voor de wissel, waardoor deze verloren 



is geraakt in de rest. Bij het gala was de inschrijflijst niet te vinden. Nu is het als het goed 
wel opgelost. Dit laat weer zien hoe ontzettend belangrijk deze lijsten zijn! Dus niet deze 
lijsten vergeten. 
Er is dus een groot bedrag wat Atlas nog niet heeft. Wil iemand het nu weten of mag ik het bij 
de begroting vertellen? 
 
Siegert van den Berg: “Ja eigenlijk wel nu ja.” 
 
Caspar Schoevaars: “Oke is goed dan. Allereerst heeft Bram heel erg geholpen met 
uitzoeken en heeft hij een programmaatje gemaakt dat mensen kan mailen dat ze nog geld 
moeten geven.” 
Lage bedragen zullen zo met een incasso met toestemming. Voor grote bedragen moet dat in 
overleg met de desbetreffende wanbetalers.  
Voor de rest gaan we heel goed boven op de incasso’s zitten. Daarnaast hebben we een post 
gereserveerd van het overschot om een deel af te boeken. Straks meer hierover.  
 
Externen:  
Deze debiteuren zijn Studystore en Mix It Up. Nu hebben we deze al wel ontvangen. 
 
Voorbetaald kosten voor 2016 in 2015 
Dit zijn vooral aanbetalingen voor de Grote Reis. En de oudbesturenborrel viel in 2015. 
 
Passiva 
Crediteuren 
 
2014 
Verborgen in de administratie stond dat Anne Rotteveel en Saskia van Driel nog geld moeten 
ontvangen van 2014. Dus dat wordt z.s.m. overgemaakt. 
 
Declaraties 2015. 
bijv kerstdiner en huiskamersymposium declaratie gebeurden pas in 2016. 
Grote reis winst 
Ondertussen gebeurd.  
Bestuur kleding 
Door een communicatiefoutje dachten we maar 150 euro te hebben. Dus hebben we de rest 
tot voor kort niet opgevraagd bij Atlas, terwijl we dit natuurlijk wel uitgegeven hebben. Dus 
dat komt nog. 
 
tegenborrel constitutieborrel 
Het bonnetje hiervan is nu pas ingeleverd, net op tijd voor de afrekening maar niet op tijd om 
nog af te handelen. Gebeurt snel dus. 
 
Julia Matser: “Is het niet 6 weken na een activiteit niet meer uitkeren?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat is een maatstaf.”  



 
Sander de Bruin: “Waar ligt de maatstaf? Want ik heb laatst ook een bonnetje ingeleverd. 
Waarom is  mijn bonnetje niet uitgekeerd?” 
 
Caspar Schoevaars: “Het was maar 10 euro en het was een jaar te laat. Daarom. ”  
 
AFLAS incasso 
Had ik gedaan in de kerstvakantie, dus dat kwam rond de 30ste binnen. Vergelijkbaar verhaal 
voor de post IBANC. De biercantus moest ook nog overgemaakt worden, maar is 
ondertussen ook gebeurd. 
 
Fondsen 
Bijzondere uitgaven. Voor de rest niks bijzonders. 
 
Fondsen:  
Statutair en lustrumfonds zijn weer aangevuld.  
 
Onverklaard eigen vermogen 
(Dit bezit Atlas maar niemand weet waar het vandaan komt. ) 
Ik dacht het even helemaal weggewerkt te hebben, toen bleek tijdens de zoveelste controle 
dit toch niet te kloppen. Dit is EV waar we dus niet zo goed weten waar het vandaan komt. 
Mijn meest waarschijnlijke verklaring is dat dit declaraties van mensen zijn die wel op de 
afrekening van de desbetreffende activiteit zijn gezet en toen niet ingeleverd en daardoor niet 
overgemaakt. 
Gelukkig staat het aan de goede kant van de streep. 
 
Baten en LASten hebben de afrekening gecontroleerd. Emma Kooijman krijgt het woord om 
een advies uit te delen aan de ALV: “Nee, Caspar heeft niet gesjoemeld. Ons advies is wel 
goedkeuren.”  
 

- Stemming:        
Lisa Korteweg neemt het woord over van Caspar Schoevaars. 
 
Bedankt Cas, nu al jullie vragen zijn beantwoord, wil ik graag over gaan op stemming. 
Stemming zal als volg gaan: Ik zal eerst vragen wie voor het instemmen van het financieel 
jaarverslag van 2015 is.  Als je voor bent kun je dan je hand opsteken. Daarna zal ik vragen 
wie tegen is. En als laatste degene die blanco wil stemmen.  
 
Siegert van den Berg: “Ik heb toch nog een vraagje aan Cas. Het Ufonds staat hier op als 
kosten, maar niet als baten. Klopt dat?” 
  
Caspar Schoevaar: “Dat zit er per commissie bij baten erin. Dus het klopt.”  
 
Oke dan gaan we nu over op stemming.  
 



Leden: 
24 voor 
0 tegen 
0 blanco 
 
Bestuur: 
5 voor 
0 tegen 
0 blanco 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de jaarafrekening is ingestemd.    

 
Lisa Korteweg pauzeert de vergadering om 20:24 uur. 
Lisa hervat de vergadering om 20. 35 uur.        
 
5. Financiën  
Caspar Schoevaars neemt het woord weer over van Lisa Korteweg. 

- Aanpassing begroting 2016  
Begroting 
Hier willen we ook een aantal dingen aan veranderen, omdat we dus bijzonder veel geld 
overhouden van het vorige jaar. 
 
Sponsoring  
Borrellocatie 
Deze post verandert omdat we nu de hoogte van de sponsoring hebben vastgesteld met de 
NDD. Dit bedrag staat vast en zal ontvangen worden. 
 
Aafke SChaap: “Tot wanneer loopt dit contract?” 
 
Caspar Schoevaars: “Tot einde academische jaar.” 
 
Aafke Schaap: “Dus het nieuwe bestuur moet weer een nieuwe locatie zoeken?” 
 
Caspar Schoevaars: “Of een contract sluiten met de NDD.” 
 
Siegert van den Berg: “Waarom heb je de boeken niet aangepast? 500 euro is wel heel 
weinig.” 
 
Caspar Schoevaars: “Omdat we nog in onderhandelingen zijn om een nieuw contract met 
Studystore te sluiten. En Studystore staat niet zo stevig in zijn schoenen op dit moment, dus 
misschien moeten we volgend jaar iets nieuws gaan zoeken.” 
 
Sander de Bruin: “Waarom staan ze niet stevig?” 
 
Caspar Schoevaars: “Nou ze sluiten hun winkels en maken geen winst.” 



 
Siegert van den Berg: “Letten jullie wel op dat we niet als andere verenigingen een boete van 
heel veel geld moeten betalen?“ 
 
Caspar Schoevaars: “Ja doen we.” 
 
Commissies 
Alle commissies krijgen er 20 euro commissiebudget bij. Geen favorieten, iedereen krijgt 
even veel erbij. Behalve de introcommissie, want dat komt direct vanuit de universiteit. En 
baten en lasten heeft geen budget. 
 
Algemeen commissiebudget 
Om zo de reikwijdte van alle commissies nog meer te vergroten hebben we besloten om het 
AB nog flink op te hogen. Om zo de drempel om aanspraak te maken heel laag te houden. We 
vinden dat elke commissie evenveel recht heeft op meer geld en dit geld verdeeld zichzelf 
over de commissies.  
Goedlopende commissies kunnen zo meer organiseren. Dus maak het AB op. 
 
Siegert van den Berg: “Hoe denken dit vorm te geven? Je gaat van 1600 naar 1800. Hoe gaan 
jullie zorgen dat dit nu wel op gaat?” 
 
Caspar Schoevaars: “Door commissies aan te moedigen activiteiten goedkoop te houden. Er 
wordt nu al meer gebruik van gemaakt dus we hebben vertrouwen.”  
 
Uitgaven bestuur: 
Vaste lasten: 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Uiteindelijk hebben we besloten deze post te schrappen. Voornamelijk omdat het haast 
onmogelijk lijkt om een goede verzekering te vinden voor een vereniging die niet bizar duur 
is. Maar hierover straks meer, we hebben een andere oplossing gevonden. 
 
IBANC 
Heb ik aangepast naar de meer reële uitgaven hieraan. 
 
Website 
We willen graag het volgende bestuur de opzet en de optie geven om een nieuwe site te laten 
bouwen, omdat dit nodig is. Deze kosten zijn dan realistisch. Het kost ongeveer 500 om een 
nieuwe site te bouwen en het onderhoud en dergelijken kost ongeveer 400 per jaar. We 
wilden dit ook zelf oppakken, maar daar hebben we geen tijd meer voor helaas.  
 
Penningmeesteropleiding/Boekhoudprogramma 
Omdat we hebben gemerkt dat het nodig om de penningmeester beter op te leiden willen we 
onszelf de ruimte geven om hier mee aan de slag te gaan. Dit zijn niet veel zijn maar een 
boek ofzo is wel fijn.  
 



Ook willen we de boekhouding op de schop nemen om zo met een schone lei te beginnen. 
Mogelijk betekent dit dus dat we hier een programma voor aan zullen schaffen, deze kosten 
ongeveer 20 euro per maand. Nu is het gratis dus we hebben nieuwe post hiervoor nodig.  
 
Siegert van den Berg: “Is het het boekhoudprogramma dat niet deugd of het begrip ervan? 
Iedereen gebruikt dit programma.” 
 
Caspar Schoevaars: “We gaan het ook niet per se doen.” 
 
Lisa Korteweg: “Je krijgt bij andere programma’s een cursus erbij. Dit is voor de volgende 
penningmeester, we willen de mogelijkheid open houden voor hen.” 
 
Sander de Bruin: “Moet het dan niet een andere post zijn? Bij niet voorzien erbij ofzo? 
Ik zou eerder die training verhogen en het programma laten en misschien bij onvoorzien 
erbij zetten.” 
 
Caspar Schoevaars:  ”Nee niet bij onvoorzien. Snap je wel maar ik vind dit wel degelijk 
voorzien. Ik ga met Siegert en Bram hier aan zitten om de beste oplossing hiervoor te vinden. 
Met een schone lei is de beste manier om dit stevig en overzichtelijk op te zetten.” 
 
Julia Matser: “Ik vind het een goed initiatief, tot nu toe is dit een probleem waar elke 
penningmeester tegenaan loopt. Erg professioneel.” 
 
Sander de Bruin: “Ik ben het zeker eens dat de post opleiding penningmeester hoger mag 
ja.”  
 
Siegert van den Berg: “Misschien is het veiliger om de post te hernoemen naar 
boekhouding?” 
 
Lisa Korteweg: “Is goed, zullen we dat dan aanpassen?” 
 
Caspar Schoevaars:  “De post boekprogramma wordt dan verbetering boekhouding.” 
 
Siegert van den Berg: “Dan heb je die post twee keer.” 
 
Caspar Schoevaars: “Ja dan voegen we die samen.” 
 
Samenvoegen van de posten opleiding penningmeester en boekhoudprogramma, gaat nu 
opleiding penningmeester heten.  
 
Lascafé/breekdag 
Hier hebben we wat extra geld ingestopt vanwege het grote succes van de vorige breekdag. 
De opleiding en de vicedecaan waren bijzonder lovend. We gaan het dus herhalen. 
 
Eenmalige activiteiten 



Deze post wordt voornamelijk gebruikt om na de ALV’s een biertje aan te schaffen voor alle 
aanwezige leden. Hier zijn we vorig jaar overheen gegaan dus een ophoging leek ons op zijn 
plaats. 
 
Siegert van den Berg: “Loopt dit niet een beetje uit de hand zo? We groeien te veel. De 
bierkosten lopen zo wel erg uit de hand. Het is leuk, gratis bier, maar waarom? Is dit een 
gevalletje te veel geld over? Oorspronkelijk was deze post voor dingen die het bestuur 
organiseerde.  SocialLASsen zat hier ook bij en dat is misschien beter besteed.”  
 
Aafke Schaap: “Helemaal weghalen lijkt mij ook niet handig. Dan ga je zieltjes verliezen voor 
deze ALV’s. Maar hij kan inderdaad wel weg bij de commissiewissel ALV.”  
 
Caspar Schoevaars: “Bij vorige commissiewissel alv hebben we pitchers besteld. We zullen 
letten dat de kosten niet uit de hand lopen.” 
 
Deirdre Meursing: ”Ik wil even opmerken dat dit een AV en niet een ALV is.” 
 
Lisa Korteweg: “De leden groeien ook mee en we hebben genoeg activiteiten, dus 
SocialLASsen hoeft niet per se meer. Nu is ie prima, maar moeten inderdaad letten dat het 
niet uit de hand moet lopen.”  
 
Siegert van den Berg: “Jullie hebben wel in jullie beleidsplan staan dat het SocialLASsen 
eenmaal per blok zal plaatsvinden. Zijn jullie hier van af geweken?” 
 
Lisa Korteweg: “Themaborrels vallen ook onder SocialLASsen. Eten hoeft inderdaad niet 
meer, dat doet LASagna al goed genoeg.” 
  
Lustrum fonds 
Om te voorkomen dat we veel eigen vermogen hadden wat stof vangt. deze oplossing.  
Omdat er zoveel geld over was hebben we besloten om een deel hiervan alvast te reserveren 
voor het Lustrum. Zodat dit op deze manier echt een groot feest kan worden. 
 
Garantiefonds 
Deze is nieuw. Het idee van dit fonds is dat het de plek inneemt van een verzekering. Mocht 
Atlas dus aansprakelijk gesteld worden voor iets dan kan dat hiermee betaald worden. Of 
bijvoorbeeld bij de Lebowski hadden we van dit geld kunnen procederen als we dat hadden 
gewild, terwijl dit nu onmogelijk was. Er zijn een aantal andere verenigingen die dit hebben 
en dat werkt goed. Dit fonds heeft zowel een minimum bedrag als een maximumbedrag dat 
erin mag zitten omdat het meeste geld natuurlijk nog wel voor de leden beschikbaar moet 
blijven. Hier zit dus ook een HR artikel aan vast, waar we zo over willen stemmen. Mochten 
we trouwens wel een verzekering kunnen vinden dan willen we dat ook graag vanuit dit fonds 
betalen. En het fonds daarna opheffen.  
 
Julia Matser: “Is het niet zo dat je op de hele begroting al een post onvoorzien hebt? Is het 
niet super dubbelop?” 



 
Caspar Schoevaars: “Nee dat zijn andere onvoorziene kosten. Dat is voor als dingen 
organisatorisch fout gaat. Dit is echt als verzekering bedoeld.”  
 
Timothy Bland: “Die onvoorzien is echt voor organisatorische fouten en dit meer voor 
juridische.” 
 
Julia Matser: “Maar er is ook een algemene onvoorzien toch?” 
 
Caspar Schoevaars: “Nee er is geen algemene. Commissies hebben een onvoorzien en het 
bestuur. Mocht iemand zijn been breken, dan kan de vereniging daarvoor instaan.” 
 
Julia Mater: “Oke dan zat ik fout, ik ben bij nu.” 
 
Reserveringen afboeken debiteuren 
Dit is geld vanuit vorig jaar dat we graag willen reserveren voor het geval dat we niet alles 
vanuit de debiteuren terugkrijgen.  
We zijn er vanuit gegaan dat we nog wel terug krijgen:  
2013 - 50% 
2014 - 75% 
2015 - 90% 
Op deze manier hopen we veilig te zitten en te voorkomen dat men voor nare verrassingen 
komt te staan. Ook hopen we, nu we het toch kunnen betalen, met een schone lei te 
beginnen. 
 
Lisa Korteweg: “We gaan natuurlijk wel erg ons best doen om een schoon schip te krijgen.”  
 
Deirde Meursing: “Is er niet nog een andere manier om geld terug te krijgen?” 
 
Lars Heuver: “Dit is een schatting van wat we terug zullen krijgen. Zodat we rekening kunnen 
houden met eventuele afboekingen.” 
 
Caspar Schoevaars: ”We kunnen bijvoorbeeld nog een incassobureau inschakelen, maar dat 
is duurder dan de eigenlijke kosten.”  
 
Sander de Bruin: “Komen die kosten niet bij de schuldige te liggen?” 
 
Caspar Schoevaars: “Misschien, maar weet het niet zeker.” 
 
Sander de Bruin: “Misschien moet je boven een minimaal bedrag zitten om een 
incassobureau in te schakelen.” 
 
Aafke Schaap: “Het heeft ook te maken met de boekhouding. Dat ook nog mis gegaan zijn. 
 
Sander de Bruin: “Als het goed is dat goed gegaan toch.” 



 
Lars Heuver: “Dat is onmogelijk nog te achterhalen dan.” 
 
Bram de Rijk: “Je gaat eerst proberen iedereen te krijgen maar je bouwt een provisie in voor 
als je niet iedereen te pakken krijgt. Daar gaat dit over.” 
 
Sander de Bruin: “Kan je niet zo’n incassobureau op de hele schuld zetten? Of op één 
acitiviteit?” 
 
Caspar Schoevaars: “Dat is niet handig, in veel meer gevallen gaat het om kleine bedragen.” 
 
Bram de Rijk: “Nee dat kan ook niet. Het moet altijd per bedrag achterhaald worden.” 
 
Siegert van den Berg: “Die bedragen zijn bij ons wel bekend, ook per persoon.” 
 
Lisa Korteweg: “Voor alle commissies: dit laat zien hoe belangrijk het is dat je een goeie up-
to-date deelnemerslijst inlevert.”  
 
Caspar Schoevaars: “Het is totaalplaatje is er nu. Echter, er ontstaat nu een tekort. We willen 
dat tekort opvullen met het eigen vermogen.”  
 
Siegert van den Berg: “En die andere duizend euro?”  
 
Caspar Schoevaars: “Komt ook uit het eigen vermogen.” 
 
Bram de Rijk: “Ik wil dit even verhelderen. Alle 5000 winst is nu eigen vermogen. Het bestuur 
stelt een verlies voor 2016 voor en wil dat dan opvullen met het eigen vermogen.”  
 
Lisa Korteweg neemt het woord over van Caspar Schoevaars. 
 
Bedankt Cas, nu al jullie vragen zijn beantwoord, wil ik graag over gaan op stemming.   
Willen de leden die voor het instemmen van de aanpassingen van de begroting voor 2016 zijn 
hun hand opsteken.  
 
Siegert van den Berg: “Moeten we niet ook over de activvteitenvergoeding stemmen? Dat 
staat in dat HR artikel.”  
 
Bram de Rijk: “Nee, het bestuur stelt voor om aanpassingen aan de begroting te doen, als 
moties. Er wordt niet over de hele begroting gestemd, dus artikel 87 geldt niet.” 
 
Stemming:  
Leden: 
Voor: 22 
Tegen: 0 
Blanco: 0 



 
Bestuur:  
Voor: 5 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat de aanpassingen van de begroting 2016 zijn ingestemd. 
 
6. Aanpassingen en toevoegingen HR 
Oke, dan gaan we nu de twee aanpassingen van het HR doorlopen. Het HR staat voor het 
Huishoudelijke Regelement, hierin staan alle regels die niet in de statuten hoeven, maar 
voor het reilen en zeilen van de vereniging wel belangrijk genoeg zijn om vast te leggen. 
 
Als eerste wil ik graag het HR artikel over het Garantiefonds aan jullie presenteren. Dit 
artikel omdat het, zoals Cas al heeft gezegd, erg moeilijk is om een verzekering te vinden 
voor een studievereniging. Incidenten zoals met de Lebowski hebben bewezen dat we voor 
zulke incidenten weinig buffers hebben in begroot. Dit fonds dient dus als een soort 
verzekering. Wij hebben het volgende HR artikel voor het fonds opgesteld.  
 

Art 88 Het Garantiefonds dient ter bestrijding van kosten voortvloeiend uit onvoorziene 
gebeurtenissen waar de vereniging juridisch aansprakelijk voor wordt gesteld. Het 
bestuur is bevoegd om aanspraak te maken op het kapitaal uit het Garantiefonds 
wanneer nodig en deze uitgave dient te worden verantwoord op de ALV. Het fonds dient 
aan het begin van elk boekjaar ten minste € 500 en maximaal € 1500 te bedragen. 

 
Door dit HR artikel kan het bestuur niet onverantwoord geld uit het fonds halen en zal het 
fonds niet meer kapitaal hebben dan vastgesteld.  
 
Sander de Bruin:  “Waarom staat er onvoorzien op?”  
 
Caspar Schoevaars: “Het is geen voorziene uitgave die op de begroting staat, dus is het een 
onvoorziene uitgave.” 
 
Siegert van den Berg: “Daarnaast, als dit gebeurt dan hebben we andere artikelen om het 
bestuur te ontzetten, wat dan wel gebeurt hoop ik.” 
 
Sander de Bruin: “Het woord onvoorzien hoeft er dan toch niet in?” 
 
Bram de Rijk: “Jawel, als Atlas elk jaar een incassobedrijf inhuurt, dan wordt dan een 
voorziene kost.” 
 
Sander de Bruin : “Nee het incassobureau moet er dan ook hier onder vallen. Het is een 
juridische post” 
 
Lisa Korteweg: “Nee dit is echt bedoeld als verzekering als er iets fout gaat zoals bij de 
Lebowski.” 



 
Sander de Bruin: “Hoe zijn jullie bij deze bedragen gekomen?” 
 
Lisa Korteweg: “We hebben gekeken naar de algemene kosten die je nodig hebt bij 
procederen.” 
 
Siegert van den Berg: “Klopt de nummering?”  
 
Hanne Oberman: “Nee moet nog aangepast worden op de site. Twee keer zelfs. Sorry 
daarvoor.” 
 
Sander de Bruin: “Ik heb nog een vraag over de bedragen. Jullie zetten er nu 750 in. Het 
volgende bestuur kan er dus iets uithalen bij de volgende begroting? En hoeft er ook niks in 
te doen per se?” 
 
Lisa Korteweg: “Ja dat klopt!” 
 
Stemming:  
Leden:  
Voor: 20 
Tegen: 0 
Blanco 1 
 
Bestuur:  
Voor: 5 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 

 
Artikel 89.  
Atlas heeft tot op heden nog nooit een drank en drugs beleid gehad. Wij willen hier graag 
verandering in brengen. Wij hebben als bestuur namelijk gemerkt dat het van belang is om 
wel een beleid te hebben. Het is voor ons dan makkelijker om iemand aan te spreken 
wanneer degene te veel heeft gedronken of onder de invloed is van drugs. In het verleden is 
bewezen dat het bestuur niet hard genoeg heeft opgetreden tegen dit soort incidenten. Dit 
heeft onder andere invloed gehad op de gebeurtenis bij de Lebowski. Het resultaat is dat één 
lid of een paar leden het verpesten voor de rest van de vereniging. Dit is natuurlijk jammer. 
Met een beleid en een HR artikel als steun, is het voor een bestuur veel makkelijker om 
iemand op z’n plek te zetten als dat nodig blijkt te zijn.  
Daarbij hebben wij als bestuur een informatiebijeenkomst gehad van de gemeente over 
drank en drugs gebruik bij verenigingen. Het is ons toen duidelijk geworden dat wanneer de 
vereniging in aanraking komt met de politie omdat een lid een overtreding begaat op dit 
gebied, we veel sterker in onze schoenen staan als we kunnen aantonen dat we als 
vereniging een beleid hebben. Dan is het duidelijk voor buitenstaanders dat wij het intern 



zullen oplossen en dat eventuele straffen voor zowel een lid als de vereniging uit kunnen 
blijven.  
Om deze twee redenen hebben wij een HR artikel opgesteld. Vooraf wil ik wel benadrukken 
dat wij natuurlijk Atlas blijven en we niet ineens iedereen en alles zullen bestraffen bij het 
drinken van een biertje. Het is meer een middel om achter de hand te houden voor als het 
echt nodig is.  
Het artikel luidt als volgt:  
 

Art 89 Het overmatig gebruik van alcohol en het gebruik van drugs is niet toegestaan 
binnen de vereniging. Wanneer een lid tijdens een activiteit van de vereniging te veel 
heeft gedronken of onder invloed is van drugs, is het bestuur bevoegd het lid toegang te 
weigeren tot de activiteit. Zo nodig beslist het bestuur naderhand om over te gaan tot 
schorsing of ontzetting van het lid. Verantwoording voor zowel schorsing als ontzetting 
van het lid zal worden afgelegd op een ALV.  

 
Simone de Roode heeft nog het volgende voorgesteld:  
‘Het is maar iets kleins maar zet erbij dat het bestuur bepaalt wanneer iemand te veel 

gedronken heeft.’ 
Het bestuur vindt echter dat  het artikel impliceert dat het bestuur bepaalt wanneer iemand 
te veel gedronken heeft.  
 
Sander de Bruin: “Ik heb een paar puntjes:  
Punt één: Dit is een stok achter de deur voor jullie zeggen jullie, maar dat is er al. Dat staat 
al in de statuten of het HR. Dat als een lid als hij/zij schade toedoet aan de vereniging, het 
bestuur deze mag schorsen of ontzetten. Dat geldt dus ook al voor alcohol.” 
 
Lars Heuver: “Dat gaat vooral over schade aan derden. En dit artikel is vooral preventief en 
als motivatie voor ons om dit aan te kunnen pakken.” 
 
Bram de Rijk: “Het bestuur kan altijd schorsen. Dit is een artikel dat zegt: wij willen dit actief 
niet. En dat is belangrijk voor de politie.” 
 
Sander de Bruin: “Punt twee: Als ik vind dat Siegert te veel heeft gedronken mag ik als lid 
vragen om schorsing. Wat is overmatig? 
 
Lars Heuver: “Overmatig is wettelijk geregeld.” 
 
Sander de Bruin: “Als er echt schade veroorzaakt wordt, dan moet het bestuur zorgen dat 
diegene niet meer deel uitmaakt van de activiteit. Maar laat de rest dan aan de politie over.”  
 
Lisa Korteweg: “Wij willen geen politieagent gaan spelen en iedereen op de vingers tikken, 
maar zijn nu wel bevoegd om in te grijpen als alle leden benadeeld worden. Als Siegert de 
tent afbreekt bijvoorbeeld.”  
 
Sander de Bruin: “Maar dat had je al in de statuten staan dus.” 
 
Siegert van den Berg: “De gemeente is steeds strenger. Dan is het toch niet meer dan 
redelijk dat je je meer indekt? 
 
Lisa Korteweg: “Je gaat het artikel niet vaak zien he, het is echt om ons in te dekken.” 
 



Sander de Bruin:  “Stel je krijgt een bestuur dat iemand haat. Hiermee wringt het, want ze 
kunnen dan diegene zo ontzetten.” 
 
Siegert van den Berg: “Dat kan bij elk artikel.” 
 
Janne Prinsen: “Maar een lid moet alsnog van de activiteit verwijderd worden. Daar moet wel 
een artikel voor zijn.” 
  
Sander de Bruin: “Maar dat kan nu ook al.” 
 
Bram de Rijk: “Het bestuur kan alles nu ook al. Ik snap je angst hoor Sander, maar het enige 
wat dit doet, is het extra indekking en een signaal naar buiten.”  
 
Siegert van den Berg: “Het moet wel eerstvolgende ALV worden. Anders kan het over 6 jaar 
een keer behandeld worden.”  
 
Lars Heuver: “Dat is statutair al geregeld, maar kan wel toegevoegd worden als je wil.” 
 
Siegert van den Berg: “Ja graag.” 
 
Lisa Korteweg: “Dan gaan we nu stemmen met deze toevoeging.” 
 
Stemming:  
Leden: 
Voor: 20  
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Bestuur: 
Voor: 5 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
Lisa Korteweg stelt vast dat artikel 89 is ingestemd. 
 
7. Cursusrecensie prijsuitreiking 
Lars Heuver krijgt het woord. 
Bedankt voor het invullen allemaal. Blijf het alsjeblieft doen! 
Ik heb er eentje uitgekozen en dat is Siebren Teule. Gefeliciteerd Siebren! 
 
8. H.I.N.W.O.Z.L.: Heeft iemand nog wat op z’n lever?  
Siegert van den Berg: “Er werd net geïmpliceerd dat het vorige bestuur niet daadkrachtig 
genoeg heeft gehandeld bij de Lebowski. Maar volgens mij wilde de Lebowski ons er gewoon 
eruit hebben en hadden ze een eigen agenda. Dat wilde ik even kwijt.” 
 
Sander de Bruin: “Daar ben ik het mee eens. Verder vroeg ik het me af hoe het zit met het 
veranderen naar een duurzame bank?” 
 
Caspar Schoevaars: “Daar ben ik mee bezig geweest, maar toen moest ik eerst andere 
dingen doen. Als we wisselen zou het SNS worden.” 
 



Sander de Bruin: “Wat heeft ASN of Triodos niet wat SNS wel heeft?”  
 
Caspar Schoevaars: “Triodos heeft geen incasso contract en ASN pas na een jaar. En SNS 
biedt hetzelfde als ING en staat na ASN en Triodos op de duurzaamheidsranglijst.“ 
 
Janne Prinsen: “Volgens mij kan het wel bij de Triodos. Mijn moeder zit daar met haar 
bedrijf.”  
 
Lisa Korteweg: “Het staat op Cas zijn takenlijst. Maar de werkdruk voor de afrekening was 
hoog dus nu kan dit weer opgepakt worden.” 
 
Deirdre Meursing: “Aangezien ASN een soort SNS is, kun je vast een soort overstap regelen 
lijkt me. Na een jaar ofzo.” 
 
Aafke Schaap: Ik wil even melden dat er elke ALV veel HR stukken bij komen en dat dit 
aangeeft dat de statuten ook aan vernieuwing toe zijn. Anders heb je  straks 20 paginas aan 
HR-artikelen. En dat er echt een vernieuwde versie op de site moet.”  
 
Siegert van den Berg: “Is er nog steeds de grens van 20  euro voor een incasso?”  
 
Lisa Korteweg: “We doen alles met incassos nu.”  
 
Aafke Schaap: “Er is een incassolimiet toch?” 
 
Siegert van den Berg: “Ja maar dat is  5000 euro.” 
 
Lisa Korteweg: “Ja het gaat prima zo.” 
 
Sander de Bruin: “Ik weet niet hoeveel er achter de schermen  gebeurt, maar ik vind nu het 
moment om naar huisvesting te kijken. En om ook naar de Uithof gaan kijken. De kamer is 
echt veel te klein en er is een grote wachtrij voor de Uithof. Dus ik zou nu al daar goed naar 
kijken. En je mag daar bier drinken op de kamer.” 
 
Lisa Korteweg: “Huisvesting is goed op weg maar we mogen nog niks zeggen. Niks is nog 
zeker. De planning is dat er volgend jaar veranderingen voor Atlas komen. Jullie krijgen het 
te horen zodra we meer weten. Over de uithof: Je hebt gelijk. We gebben al gevraag wat we 
dan moeten doen. Maar focus ligt nu op de binnenstad.” 
 
Julia Matser: “Wanneer weten jullie meer?” 
 
Lisa Korteweg:  “Wanneer het officieel bekend wordt, weten we nog niet. Als het doorgaat 
zijn we superblij.” 
 
Sander de Bruin: Waarom de binnenstad?  
 
Lisa Korteweg:  “Omdat daar nu veel verschuift.” 
 
Deirdre Meursing: “En we zitten bij Geesteswetenschappen dus das ook fijn om hier te zitten. 
En 
 
Lars Heuver: “Ja, en de opleiding zit hier. Dat is ook een pré.”  
 



Aafke Schaap: “Was het weer druk op de open dag?” 
 
Lisa Korteweg: “Ja, maar minder druk dat de vorige keer.”  
 
Lars Heuver: “De verwachte cijfers zijn nu het dubbele van vorig jaar.” 
 
Aafke Schaap: “WOW!” 
  
Julia Matser: “Hoeveel leden heeft Atlas nu?” 
 
Hanne Oberman: “495 van de 521 studerende lassers!” 
 
Bram de Rijk: “Even nog over het HR. Het moet echt aangepast up-to-date zijn want het laat 
de rechten en plichten van de leden zien. En het lijkt me handig om de documenten per ALV 
gesplitst op de site te zetten. Is veel overzichtelijker. En daarnaast vroeg ik me af of de site 
ook nu al verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld op mobiel werk hij niet echt goed.” 
 
Siegert van den Berg:  “Voor de site: ga er kritisch en en verstandig mee om. De begroting is 
in twee en half jaar tijd zeven keer zo groot geworden. Misschien is het nodig. Maar het is wel 
heel veel.”  
 
Caspar Schoevaars: “Het is eenmalig om een nieuwe site te bouwen. En Jim is duurder dan 
Stijn, het is een echt contract.” 
 
Siegert van den Berg: “ik wil alleen zeggen dat dat niet zo door moet gaan.”  
 
Lisa Korteweg: “We gaan een heel plan opstellen en het doorgeven aan het volgende 
bestuur.” 
 
 
9. Rondvraag  
10. Sluiting    
Lisa Korteweg sluit de vergadering om 21.46 uur. 
  
Bram de Rijk: “Mag het muntje naar het goede doel?” 
 
Lisa Korteweg:  “Jazeker!” 
    
11. Borrel.  
 
  

 
 


