
Algemene ledenvergAdering
USlAS AtlAS
notUlen

datum: Woensdag 13 december 2011
Aanvang: 19.45 uur
locatie: Drift 21, 0.03

Aanwezig:
Bestuur: Remy Middelhoff (voorzitter), Stijn Peeters (vicevoorzitter), Merel van Zelderen (secretaris) en Jus-
tin Hoek (penningmeester).

Leden: Rhea Eeltink, Renee Stam, Irene Krijgsman, Vivian Hartlief, Caspar Bovenlander, Yasmin Horzelen-
berg, Ruben Dieleman, Lianne van Setten, Kelly van den Dool, Marjolein Quist, Bram de Rijk, Rik De Graaf, 
Benjamin van Sterkenburg, Jip Samhoud, Nathalie Immerzeel en Dorien de Bruin. Later: Jos van de Velde 
(20.15) en Mirjam Bahlman (20.16).

Afwezig:
Bestuur: Tessa Stoffelsen (onderwijssecretaris)

1. opening
Remy Middelhoff opent de vergadering om 20.12 uur.

2. Mededelingen
Remy Middelhoff noemt alle aanwezigen bij voor- en achternaam en laat de agenda weten.
Vanuit het bestuur zijn er de volgende mededelingen: er is een nieuwe borrellocatie, namelijk de Oude 
Dikke Dries. Hier gaan we vanavond voor het eerst heen en bekijken of het wat is. Daarnaast is Atlas be-
zig met een nieuwe samenwerking met studieverenigingen Storm en Usocia, om een gezamenlijk feest te 
gaan organiseren. En als laatste is de ledenadministratie up-to-date, al herinnert Remy Middelhoff er wel 
even aan om het mailtje wat daar over ging, even te beantwoorden.
Tot slot maakt Remy Middelhoff duidelijk dat het van belang is om je voor- en achternaam te noemen wan-
neer je je hand op steekt.

Vanuit de leden zijn er geen mededelingen.

3. goedkeuren notulen
Remy Middelhoff noemt iedere pagina op om te kijken of er opmerkingen zijn vanuit de leden.
Lianne van Setten ontdekt een fout, namelijk dat oude commissies niet gechargeerd worden maar dat dat 
nieuwe commissies moet zijn. 

4. vaststellen agenda
Puntje zes is veranderd, herziening van statuten is niet meer nodig. Dit omdat we er achteraf gezien niet 
heel veel last van hebben en het behoorlijk prijzig is, dit in verband met een notaris. Nu gaan we kijken of 
we de contributie eventueel kunnen verhogen. 
Ruben Dieleman vraagt zich af of LASpost nog officieel moet worden gechargeerd. Het bestuur laat weten 
dat dit niet meer nodig is.
Er zijn verder geen andere puntjes, dus de agenda is vastgesteld.

5. Financiën
Remy Middelhoff geeft het woord aan Justin Hoek. Hij geeft een dankwoord aan Jos van der Velde, zijn 
voorganger. Zonder hem was het nooit gelukt om de financieen zo mooi en overzichtelijk te hebben. Justin 
Hoek is hier mee verder gegaan.



Justin Hoek stelt voor dat we de begroting stap voor stap doorlopen en mochten er vragen zijn, deze met-
een gesteld mogen worden.

Over het onderwerp merchandise wordt de volgende vraag gesteld:
Bram de Rijk: Hoeveel vesten zijn er nodig om €100,- te halen? Justin Hoek: Dit zijn 5 vesten voor €20,-. 

Stijn Peeters legt iets nader uit, namelijk dat er vorig jaar niks voor Mix it Up was inbegroot, maar dat dit 
jaar wel zo is. Er is nu €200,- naar toe gegaan omdat ze een buffer wilden, dit krijgen we wel weer terug. 

Over het onderwerp sponsoring worden de volgende vragen gesteld:
Bram de Rijk: Als er sponsoring wordt geregeld, komt deze dan in de LASpost? Komt die €300,- bij de €1000,- 
die er al is inbegroot? Justin Hoek: Reclames komen er in, het ligt er ook aan hoeveel sponsoring we bin-
nen krijgen. Budget zou dan inderdaad moeten worden aangepast in de begroting, dit zou dan op €1100,- 
komen. Dit zullen we aanpassen.
 
Vivian Hartlief: Kunnen we de LASpost niet online doen in plaats van op papier. Ruben Dieleman: In PDF is 
het te regelen.
 
Bram de Rijk: Als je €100,- bij gaat begroten, dan klopt de begroting niet meer. Justin Hoek: Daar heb je 
gelijk in, dat zullen we moeten aanpassen. We moeten geld vrijmaken voor de LASpost.

Jos van de Velde: Wordt de film van Flash gesponsord of hoe gaat dat in zijn werk? Justin Hoek geeft het 
woord aan Yasmin van Horselenberg, zij zit bij Flash. Yasmin Horselenberg: We hebben vorig jaar ook 
drempels gehad dat we geen geld hadden en daarom iets niet konden doen en nu willen we een grote film 
maken. Toen moesten we hele tijd aanspraak maken op het algemeen budget. We willen LASsers er bij 
betrekken, zodanig zijn er mensen bij gebaat. Er komen binnenkort audities en de plannen voor de film 
zijn er al.
 
Jos van de Velde: Justin, je vergat de LAScafees. Vorig jaar is daar minder aan uitgegeven omdat dat 
wordt betaald vanuit de opleiding. Justin Hoek: Dat klopt, we moeten er nog een keer naar kijken.
 
Rik de Graaf: Het is misschien voorbarig, maar kun je iets vertellen over het algemeen budget? Justin 
Hoek: Het is vorig jaar bedacht. Het is een slim budget in plaats van beetje lukraak geld toewijzen. Nu heb 
je een groot fonds waar iedere commissie aanspraak op kan maken. Het is iets anders als onvoorziene 
kosten, het is enkel voor bepaalde commissies die niet genoeg geld hebben.

Bram de Rijk: Hoeveel zit er in het algemene budget? Justin Hoek: Ongeveer €200,-.
 
De hele begroting is nu behandeld. Als er later nog vragen zijn mogen die worden gesteld, of als er op-
merkingen zijn. 

Jos van der Velde: Vorig jaar waren er muntjes in begroot, wat is jullie plan? Justin Hoek: We gaan dit jaar 
alleen stickers aanschaffen.
 
Remy Middelhoff laat weten dat het pauze is, nadat er geen vragen meer zijn vanuit de leden. Ook kondigt 
hij nog even aan dat er galakaartjes te koop zijn.
 
< PAUZE 20:45 uur >

6. Begroting
Remy Middelhoff hervat de vergadering om 21.00 uur. Er is een probleem met LASpost qua financiën, 
daarom wordt er voor het LAScafé nog maar 100 euro inbegroot, in plaats van 150 euro.



Marjolein Quist: Een scriptieavond kost wel extra geld. Justin Hoek: Dat klopt, maar de locatie wordt ver-
goed vanuit de opleiding. Mocht dit niet genoeg zijn, dan hebben we altijd nog het algemeen budget.
Justin Hoek gaat verder met zijn verhaal. Vanuit het algemeen budget is 800 euro van uitgegeven, er 
wordt nu 200 euro uitgehaald, waarvan 100 euro naar de LASpost gaat. Eigenlijk is ook de bedoeling dat 
door middel van sponsoring de LASpost meer budget krijgt. Maar we moeten daarin niet te optimistisch 
zijn. Mocht dit lukken, dan blijft er meer algemeen budget over. Eerst was het namelijk 1000 euro.

Justin Hoek geeft het woord weer aan Remy Middelhoff. Hij vraagt of er nog vragen zijn.

Rik de Graaf: Het is logisch om geld te geven aan de LASpost maar misschien is het een idee voor in de 
toekomst om je af te vragen of je wel zoveel geld wilt uitgeven aan de LASpost. Want het is best veel geld. 
Justin Hoek: We willen met de sponsorcommissie 300 euro binnen weten te halen voor de LASpost. Maar 
daar kan nog niet een concrete uitspraak over worden gedaan, omdat daar aan gewerkt wordt. Dat moe-
ten we afwachten. De helft van de LASpost moet gesponsord kunnen worden. Daarnaast is het gewoon 
een heel leuk onderdeel van de opleiding. De site wordt er vaker door bezocht en leden hebben een stem 
in de vereniging.

Remy Middelhoff vraagt om een stemronde voor de begroting.
Bram de Rijk: We kunnen nog niet stemmen want we hebben nog niet gestemd over de contributie, eerst 
die vaststellen dan stemmen.

We gaan eerst stemmen over de eenmalige contributie. Deze zal van 22.50 naar 25 euro worden ver-
hoogd. Dit is omdat we geen jonge vereniging meer zijn en er geen overgangssubsidie meer is. Er moet 
meer geld worden gehaald uit de leden.

Rik de Graaf: Waarom geen jaarlijkse contributie? Remy Middelhoff: We hebben hier een berekening voor 
gemaakt en daar kwam uit dat eenmalig voordeliger is en daarnaast minder nadelen met zich meebrengt. 
De helft van de leden zijn namelijk na een tijdje niet meer actief en moeten dan wel jaarlijks een contri-
butie betalen. Hiermee krijg je moeilijkheden aangezien men zich dan zelf moet afmelden als lid etcetera. 
Leden kunnen beter in het begin profiteren van alles en wel betalen, in plaats van niet meer actief en niet 
profiteren en wel betalen. Dat is ook niet eerlijk.
Er zijn verder geen vragen meer.

Eindelijk kunnen we beginnen aan de stemronden voor de jaarlijkse contributie en de begroting. Beide 
stemrondes hebben als resultaat: iedereen voor. Dit houdt in dat:
• De contributie is verhoogd naar 25 euro.
• De begroting goed is gekeurd.

Er volgt een applaus voor Justin Hoek.
 
7. Sponsoring
Remy Middelhoff vertelt dat we het er al even over hebben gehad aan het begin van de ALV. We hebben 
sinds dit jaar een sponsorcommissie, die toevallig ook aanwezig is. Zij moeten gaan proberen sponsoren 
te vinden. Een optie is om te adverteren in bijvoorbeeld de LASpost, het kLASseboek en op de website. Het 
probleem is alleen dat het voor Geesteswetenschappen moeilijk is om sponsoren binnen te halen. Er is 
geen specifieke bedrijfstak waar je je op kunt richten. Maar we blijven optimistisch want iedere studie lukt 
het, dus ons ook.  Er vallen heel veel inkomsten weg, dus daarom moeten we ons hier goed op richten.

Remy Middelhoff vraagt of iemand suggesties heeft.
Rik de Graaf: In hoeverre wordt er samengewerkt met andere sponsorcommissies van andere verenigin-
gen? Lianne van Setten: Veel andere verenigingen hebben hier geen commissie voor. Remy Middelhoff: 
Het wordt fondsenwerving genoemd. Justin Hoek: Er is te veel concurrentie, samenwerking is misschien 



daardoor niet mogelijk. Remy Middelhoff: We hebben het er over gehad bij het samenwerkingsoverleg van 
Geesteswetenschappen, maar hier is niet veel uitgekomen. Een bestaande sponsor kan namelijk geen 
overkoepelend sponsor zijn.

Bram de Rijk: Storm en Usocia zetten het op flyers voor activiteiten, misschien dat wij daar ook geld uit 
kunnen halen. Remy Middelhoff: Wij hebben alleen geen specifieke doelgroep. 

Jip Samhoud: Je moet op zoek gaan naar sponsors en niet naar adverteerders. Als sponsor krijg je er 
namelijk iets voor terug, er ontstaat interactie. Dat is wat bedrijven willen. Zo kunnen ze ook op zoek naar 
nieuwe medewerkers. Ik verwacht persoonlijk dat als je als sponsor op een blaadje te staat, er niet veel 
uithaalt. Dus meer sponsoren er bij betrekken bij bijvoorbeeld activiteiten. Hij zou zelf niet voor zoiets kie-
zen.
Justin Hoek: Wij zijn niet groot en hebben niet veel te bieden. Enkel een blaadje, boekje en een website. 
We kunnen niet echt iets teruggeven. Meer op een vriendschappelijke manier, dan op een zakelijke ma-
nier.
Jip Samhoud: Je zou bij bedrijven langs kunnen gaan, en activiteiten er om heen organiseren.
Remy Middelhoff: Het is moeilijk om creatief te denken omdat we in de kinderschoenen staan. In de LAS-
post had het al veel eerder moeten gebeuren.

Rhea Eeltink: Mijn zusje zit bij een studentenvereniging, daar moeten ze een keer een dienst draaien, 
ergens, voor ongeveer 16 uur. Misschien dat dat soort dingen helpen, haalbaar zijn?
Remy Middelhoff: Wij zijn een studievereniging met een open karakter. We willen geen leden verplichten, 
maar misschien is vrijwillig is wel een goede optie.

Rik de Graaf: Mijn nichtje heeft bij Timeworp gewerkt voor Veritas, genoeg mensen die dat een toffe erva-
ring zouden vinden, als je het vrijwillig maakt willen waarschijnlijk best wel wat mensen het voor de erva-
ring doen.

Jip Samhoud: Hoeveel potentiele sponsors zijn er al benaderd? Justin Hoek: We hebben nog  niemand 
benaderd. Er is al wel een brief opgesteld, dat heb ik samen met mijn vader gedaan.  2 januari gaan ze er 
weer mee aan de slag. Jip Samhoud: Hoeveel ga je er schrijven? Justin Hoek: Dat moeten we nog precies 
op papier zetten. Maar als je nu al je adres wilt achterlaten…

Remy Middelhoff vraagt of er nog meer opmerkingen zijn. Die zijn er niet. 
 
8. reflectie bestuur
We zijn al op of over de helft van het bestuursjaar. Daarom hebben we het beleidsplan er bij gepakt en 
gekeken waar we staan. Ieder staat er goed voor. Binnen het bestuur zijn er geen strubbelingen en de 
samenwerking gaat prima. Ons beleidsplan was opgedeeld in onderwijs, financiën, betrokkenheid, com-
missies en overige. Terugkijkend hier op hebben we al aardig wat stappen gezet.
Zo gaan we helpen de carrièredagen op te zetten. Afgelopen week hebben we daarover een gesprek ge-
had. We willen hier actief aan gaan deelnemen. Het is alleen lastig om een specifieke doelgroep voor LAS-
sers te vinden in de bedrijvenwereld. We helpen ook mee met de Carrièredag voor Geesteswetenschappen. 
Hier hoeven we niks voor te regelen aangezien de universiteit een grote pot geld heeft en er een klein 
groepje is die het gaat organiseren. Wij hoeven slechts te promoten en mensen te zoeken.

Irene Krijgsman: Ik heb mijn oude middelbare school benaderd om LAS te promoten, misschien is dat iets 
om met flyers te verspreiden? Of een gesprek met de decaan? Vooral nieuwe leden moeten dat doen want 
die zijn nog razend enthousiast. Het lijkt haar wel leuk om te doen. Remy Middelhoff: Dat is een goed idee.

Rik de Graaf reageert hier op. Hij vindt dat dit niet een taak is voor een studievereniging maar meer voor 
de studie zelf. Justin Hoek vraagt zich af of het niet heel gaaf zou zijn als we zelf bijdragen aan onze ei-
gen groei? Rik de Graaf stemt daar mee in maar vindt het dan alsnog raar dat er bij de voorlichting enkel 



LAS is en geen Atlas aangezien het wel bij elkaar hoort. 
Remy Middelhoff voegt er aan toe dat al aan het maximum eerstejaars zitten, dus dat wij niet bij een ba-
chelorvoorlichting van LAS hoeven te staan.

Wat betreft cursusrecensies: Er zijn er heel veel bijgekomen ten opzichte van vorig jaar. We wilden het 
overzichtelijker maken. Dat is gedeeltelijk gebeurd maar we zijn er nog mee bezig, maar dat moet dit jaar 
nog voldaan worden.
Wat betreft symposia en studium generale: Dit moeten we nog meer gaan promoten. Het staat vaak bij 
overige activiteiten op de website. 
Stijn Peeters: Er is overleg geweest met Ria, Frank, Alias en de bazen van TCS. Ze willen nauwer gaan 
samenwerken met in ons geval Ria en Frank.  Ze willen er aan werken dat er meer wisselwerking komt 
tussen het onderwijssecretariaat en Atlas, en daar werken wij ook aan.

Wat betreft de financiën: Er komen bezuinigingen, daarom moeten we andere inkomsten verkrijgen via 
sponsoring. Daarnaast is Aflas nog geen inkomstenbron, maar we hebben vergadering gehad en het moet 
een vruchtbare bron zijn.

Wat betreft betrokkenheid: Er komt een extra ALV. Ook is er bij de Kickoff-week een hoop veranderd achter 
de schermen. Vorig jaar was het een hoop kunst- en  vliegwerk, dit jaar is het wat centraler gegaan, wij 
hopen dit ook over te kunnen dragen aan het volgende bestuur.
Het is weer een succes geweest met als resultaat een hoop nieuwe enthousiaste eerstejaarsleden.
Ook de meerderejaars is een beleidspunt van ons. Het schijnt zo dat sommige commissies andere doel-
groepen hebben en dat is mooi op te zien. We kunnen ons daardoor meer richten op specifieke activitei-
ten.
De kamer is voortaan iedere dag open. Helaas is hij niet groot genoeg, maar over twee jaar krijgen we 
een nieuwe locatie, hopelijk is deze groter en leuker.

Wat betreft commissies: Het eerste en belangrijkste puntje was de communicatie. Dit wilde we graag ver-
beteren. Het is echter niet mogelijk om iedere dag te checken hoe het gaat. Het gaat beter maar het kan 
nog veel beter. Alle bestuursverantwoordelijken moeten hun commissies gewoon goed in de gaten houden 
en ze bijstaan waar nodig is. Daarnaast hebben we wel een overdrachtdocument wat professioneler en 
overzichtelijker is geworden. Ook hebben Justin Hoek en Stijn Peeters een commissiehandleiding geschre-
ven zodat het opstarten voor nieuwe commissies en commissieleden wat gemakkelijker wordt. Tot slot is de 
commissiedatum naar voren gehaald en dat is ons gelukt!

Wat betreft overig: We hebben een nieuwe website, dankzij Stijn Peeters en Bram de Rijk. De alumni be-
trokken houden bij de opleiding is lastig. We zijn nu wel bezig met een bestand waar in staat wie welke 
hoofdrichting doet en waarom en welke baan ze na hun studie zijn gaan volgen.
Ook wilden we meer contact met andere studieverenigingen. Door naar bijna iedere constitutieborrel te 
gaan is dit ons gelukt. We hebben hier een hoop betere samenwerkingen uitgehaald.

Onze drie kernwoorden zijn efficiëntie, communicatie en overzicht. Dit schijnt in ons beleidsplan overal 
door. Alle drie zijn verbeterd en het wordt gemakkelijker om te besturen. 

Er zijn hier geen vragen over.
 
9. Cursusrecensies
Ook deze keer is er weer een winnaar voor het schrijven van een cursusrecensie. Merel van Zelderen pakt 
het bakje met de kanshebbers. Het getrokken lot is Linde Schuijlenburg! Gefeliciteerd!
 
10. HinWoZl
Bram de Rijk: Ik ben heel blij dat ik overal het atlaslogo zie, dat miste af en toe.
 



11. WvttK
Yasmin Horselenberg: Kan er op de site een stukje komen over de audities voor de film. We willen veel 
LASsers in hoofd- en bijrollen. Aangezien opkomst niet heel groot is hier, kunnen we via site meer mensen 
bereiken. Justin Hoek: Als je me het stukje stuurt, komt dat goed.
Rik de Graaf: Misschien is het slim om eerst een concreet plan en script te hebben.
Yasmin Horselenberg: Daar zijn we mee bezig. Het wordt sowieso een zwartwitfilm.

Wat betreft het bestuur is er nog een wvttk. In februari gaan we weer op zoek naar nieuwe bestuurders. In 
mei is de wissel, dus moeten we nu al oriënteren. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan moet je je vooral laten 
zien en het ons laten weten.
Stijn Peeters voegt er aan toe dat er nog een mailtje over komt.
Merel van Zelderen: En voor de volgende keer bij de cursusrecensies je voor- EN achternaam vermelden.
 
12. rondvraag
Remy Middelhoff noemt ieder bij naam om te vragen of hij of zij nog een vraag heeft. Er zijn er een paar.
Rhea Eeltink: Is er ook Atlasbier bij de borrel zometeen? Remy Middelhoff: Ja, dat is 1.80 per bier.
Jip Samhoud: Welk cijfer geven jullie jezelf nu als bestuur? .. Ieder bestuurslid noemt een cijfer maar Remy 
Middelhoff voegt er aan toe dat we daar een goede interne vergadering over moeten houden.
Justin Hoek: Bedankt voor het komen!  

13. Sluiting
Remy Middelhoff sluit de vergadering om 21.35 uur




