
Notulen Algemene Leden Vergadering USLAS Atlas
Maandag 16 mei 2011
Aanvang: 19:00
Locatie: Drift 21, Sweenlinckzaal
 
Aanwezig:
Bestuur: Rik de Graaf (voorzitter), Jos van der Velde (penningmeester), Jessica Zhou 
(ondercommissaris), Bram de Rijk(vice-voorzitter) en Emma Vellinga(secretaris).
Kandidaatsbestuur: Justin Hoek, Remy Middelhoff, Tessa Stoffelsen, Merel van Zelderen, Stijn 
Peeters
Leden: Eva Huson, Merit Snoeijer, Bram Leusink, Maya Verlinden, Alexander Beunder, Marjolein 
Quist, Lianne van Setten, Rosanna Denis, Mirjam Bahlman, Eva Gillissen, Annebelle Poelert, Jules 
Swinkels, Jos Nierop, Elisa Asscheman, Rosalinde Brouwer, Sophie de Bruin, Minke de Haan, Marcel 
Petit, Else Vissers, Mert Blommestijn(v.a. 19:18), Mitchell van de Klundert(v.a. 19:18), Anne Martens 
(v.a. 19:30) en Daniel Aleksin (v.a. 19:35)
__________________________________________________________________________________
____
  
Opening
Rik de Graaf opent de algemene ledenvergadering om 19:15 uur.
 
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
 
Goedkeuren notulen
De notulen van de ALV van dinsdag 22 maart 2011 wordt doorgelopen; er zijn een aantal 
opmerkingen.
- Op bladzijde 1 is de naam van Stijn Peeters verkeerd gespeld. Dit zal worden aangepast aan 
de notulen.
- Justin Hoek geeft verder aan dat hij om 19.29 binnenkwam in plaats van 19.22. Wij zullen 
dit niet serieus nemen en daarom niet aanpassen in de notulen.
 
Vaststellen agenda
Rik de Graaf neemt de agenda door. Er zijn geen veranderingen in de agenda.
 
Boekverkoop
Rik de Graaf geeft het woord aan Bram de Rijk die zal vertellen over de nieuwe algemene 
voorwaarden boekverkoop. Bram de Rijk verwijst naar een document die voor iedereen 
beschikbaar is.
Veel boeken worden niet opgehaald of laat teruggebracht, hierdoor is besloten om een 
aantal regels omtrent de boekverkoop op te stellen. Hij loopt het document even door: het 
is ter kennisgeving, er zal niet over worden gestemd. Wij willen wel als vereniging openheid 
geven over de te nemen beslissingen.
Bram de Rijk vraagt aan de aanwezigen of hier nog vragen over zijn. Een vraag is of je op ‘ik 
ga akkoord’ moet klikken? Bram de Rijk zegt dat dit niet nodig is. Sophie de Bruin vraagt 
vervolgens, aangezien het boek van de Denkacademie weinig is gebruikt, of het mogelijk is 
om de verkoop meer centraal te maken en de boeken door te verkopen. Bram de Rijk zegt 
dat dit inderdaad mogelijk zou zijn, maar dit wordt doorgeschoven naar het nieuwe bestuur. 



Hierover is ook iets opgenomen in het beleidsplan.
 
Bram geeft het woord door aan Jessica Zhou. Zij behandelt de cursusrecensies. Zij benadrukt 
dat er deze periode veel cursusrecensies zijn ingezonden. Jessica Zhou neemt nog eenmaal 
de prijzen door die gekozen kunnen worden. Vervolgens trekt zij uit alle inzendingen een 
winnaar: Annelies Penterman heeft gewonnen.
 
Terugblik bestuur 2010/2011
Rik de Graaf neemt het woord over. Hij belooft er geen melodramatisch verhaal van te 
maken.
 
Professionalisering: Voor ons aantreden is er een heel degelijke studievereniging neergezet. 
Rik de Graaf benadrukt dat wij voornamelijk wat betreft professionalisering de puntjes op 
de i wilden zetten. Verder zijn wij als bestuur erg actief geweest op de achtergrond: dit heeft 
geen direct zichtbare invloed gehad voor de leden. Er is onder andere aandacht besteed 
aan overdrachtsdocumenten om de overdracht strak te laten verlopen. Verder is er een 
administratief goed systeem opgezet.
Wat betreft de betrokkenheid van de leden was de commissiewissel druk bezocht. Rik 
de Graaf vertelt dat hij het leuk vond om te zien hoeveel mensen betrokken zijn en zich 
willen inzetten voor Atlas. Er ontstond veel assertiviteit en creativiteit, nieuwe commissies 
(zoals de kunstcommissie) en nieuwe activiteiten (Rik de Graaf noemt modeltekenen en de 
klassieke avond).
Natuurlijk zijn er ook elementen die iets minder goed zijn verlopen. We hadden moeite 
met studiegerelateerde activiteiten zoals de LAScafés, de communicatie met de studie, 
het LAS infoteam en de OC verliep soms wat stroef. Dat vinden wij jammer. Ook was in 
ons beleidplan plannen voor een forum opgenomen. Dit is er helaas niet van gekomen. 
Wij hebben de focus voornamelijk op Facebook gelegd. Dit heeft wel veel betrokkenheid 
opgeleverd en wij hopen van harte dat het met de nieuwe website samen gaat.  Wat verder 
nog in ontwikkeling is, is de website. De taken hieromtrent zullen worden overgedragen aan 
Stijn Peeters. Daarnaast waren de uitbrakdagen drukbezocht. Helaas moesten door een klein 
ongeval alle elektrische apparaten uit de kamer verwijderd worden.  
 
Wat betreft de activiteiten was de Kick-Off Week een groot succes. Het was een zware, 
maar leuke week. Activiteiten waren onder andere de kroegentocht, het diner en het feest 
in Cees Place. Ook het gala is voor de tweede keer in de Dom georganiseerd. Daarnaast 
was er een gezellig en goed georganiseerd kerstdiner en is het idee van de spelletjesavond 
weer opgepakt vanuit de activiteitencommissie. Uiteindelijk wordt het dus wel een 
melodramatisch verhaal.
Rik vraagt of er onder de aanwezigen vragen zijn. Dit is niet het geval. We besluiten de 
presentatie van de wisselopdracht voor de pauze te verplaatsen.
 
Presentatie wisselopdracht kandidaatsbestuur
Remy Middelhoff neemt als kandidaat-voorzitter het woord. Hij benadrukt dat het een 
zware opdracht was. Voor Tessa Stoffelsen en Remy Middelhoff was Heerenveen het begin. 
Zij ontvingen de coördinaten van een plek in Nederland waar zij naartoe moesten gaan. 
Stijn Peeters, Justin Hoek en Merel van Zelderen begonnen in Utrecht via Geldermalsen, 
waar zij het telefoonnummer moesten achterhalen. Beide groepen moesten elkaar vinden. 



De coördinaten waren van een adres in Apeldoorn aan de Atlasdreef. De groep vanuit 
Heerenveen ging via Zwolle naar Apeldoorn en werd vervolgens afgezet op de Atlasstraat. 
Stijn Peeters, Merel van Zelderen en Justin Hoek waren nog bezig om op de plek te komen. 
Helaas hebben beide groepen elkaar die dag nooit gevonden in Apeldoorn. De opdracht 
van de avond moest dus in het tweetal moesten volbrengen. In het kader: “hoe gastvrij is 
Apeldoorn” kregen zij de opdracht een slaapplek te vinden. Hun alternatieve uitvoering was 
het drinken van een kopje koffie in het Loo en vervolgens de laatste opdracht het bord van 
de atlasstraat stelen is niet gelukt.
 
Maar wat wel is gelukt is het volgende: ze hebben Mustafa in de kroeg leren kennen, een 
man die 30 maanden had vastgezeten voor bedreiging. Maar ook hij bleek niet mans genoeg 
om het bord van de paal te slopen. Ook hebben Tessa Stoffelsen en Remy Middelhoff in 
een flat voetbal gekeken, ze werden goed verwelkomd met “Hey visite kom binnen!” Ze 
zaten daar op de bank met een baco na het kampioensfeest van Ajax. De ‘vriend’ was weer 
dronken, de ‘vriendin’ was minder blij waarop hij met Tessa Stoffelsen en Remy Middelhoff 
het huis zijn uitgevlucht. Met Tim en Kay zijn ze vervolgens dronken in de auto gekropen. 
Ze gingen met elkaar naar de chawa (een 24uurspomp) voor een broodje. Er is goed voor 
ze gezorgd (karma technisch) (Kay en Tim waren ook criminelen) “Kay was een afperser 
maar is sinds z’n vrouwtje rustig geworden”. Daarna hebben zij met z’n allen nog twee uur 
door Apeldoorn gereden en weten ze nu alles over Uchelen. Vervolgens moesten ze nog 
een slaapplek vinden om 5 uur ‘s nachts, die hebben ze gezocht bij Paleis het Loo. In de tuin 
hebben ze het bedje opgemaakt door middel van slaapzakken. Tim en Kay voelden zich een 
beetje schuldig. Na een half uur slapen kwamen er twee marechaussees die hen vertelden 
dat ze weg moesten in verband met het bezetten van koninklijk gebied. Vervolgens hebben 
zij een nieuwe slaapplek gevonden, namelijk in de regen waar zij lagen tussen 5 en 8 uur.
Stijn Peeters, Merel van Zelderen en Justin Hoek waren ondertussen in Nijmegen bij een 
vriend van Merel van Zelderen op de bank. En hebben daar hun nachtje doorgebracht. Zij 
hebben hierna de trein naar Apeldoorn genomen en bij Paleis het Loo hebben zij elkaar 
uiteindelijk gevonden. Er moest koffie gedronken worden bij Paleis het Loo maar Paleis het 
Loo bleek gesloten. Als alternatief heeft de gehele groep bij het chicste hotel van Gelderland 
koffie gedronken met Canadese militairen, die Merel van Zelderen heel interessant vond. 
Vervolgens hebben zij een lunch geprobeerd te regelen maar dit leverde enkel een appel 
op. Op de markt werden ze uitgejoeld. Ze moesten maar naar balie 13 en dan de bijstand 
in volgens een omstander. Tenslotte hebben ze een half uur aan het bord gehangen, alles 
geprobeerd, maar het bord ging niet los… Tevergeefs.
 
Vervolgens start Remy Middelhoff een filmpje die een korte impressie geeft van de 
wisselopdracht.
De vraag van een aanwezige is vervolgens waarom Apeldoorn niet gehaald is. Remy 
Middelhoff beantwoordt die vraag door uit te leggen dat er in de buurt van Geldermalsen 
geen snelweg is. Daarom is de groep gelift naar Tiel.
 
<PAUZE>
 
De presentatie beleidsplan kandidaatsbestuur
Rik de Graaf vraagt of iedereen zijn plek weer wil innemen. De algemene ledenvergadering 
wordt om 20:07 weer vervolgd. Remy Middelhoff neemt het woord, hij zal het beleidsplan 



van het kandidaatsbestuur doornemen met de aanwezigen.
Onderwijs: een databank van hoofdrichtingen, voor eerstejaars essentieel om in één keer 
een goede keuze te maken. Meeloopdagen zijn daarom belangrijk. Eerste en tweedejaars 
studenten de mogelijkheid bieden om een keer mee te lopen.
De cursusrecensies: worden steeds minder ingevuld maar zijn echter een erg belangrijke 
bron van informatie. Om het invullen te stimuleren: meer overzicht geven. Ordenen per 
vakgebied maar ook in leerzaamheid. Dus meer gebruiksvriendelijkheid bieden.
Financiën: veel geld uit subsidie, door bezuinigingen ook andere bronnen van geld aan 
te boren. Stabilisatie van financiën behouden door sponsoring van de website en laspost 
maar ook aparte activiteiten als een gala. Vanuit Aflas steeds grotere stroom geld, extra 
inkomstenbron.
Boekhouding: stuk efficiënter geworden, credits voor Jos van der Velde. Justin Hoek zal 
daarmee verder gaan werken. De penningmeesters zullen beter worden begeleid.
Wat betreft Commissies:
Communicatie: commissiepagina’s moeten up to date worden gemaakt. De kalender zal 
geïntegreerd worden: alle commissies.
Autonomie van de commissies: zelfstandiger laten werken (onder andere door kalender, 
zelf plannen, wijzen op verantwoordelijkheid, overdrachtsdocumenten gebruiken: lijn 
doorzetten).
Trots op het volgende puntje: een nieuwe (vervroegde) wisseldatum: om te voorkomen 
dat oude commissies inactief worden na de vakantie. Ook om het vroege enthousiasme te 
behouden.
De atlaswebsite is goed opgebouwd door Bram de Rijk, werken aan het up to date houden 
van de website. Daarnaast ook vermelden over buitenland verblijf van LASsers. Gebruik van 
Facebook: ook alles op de website, niet discrimineren tussen wel en geen Facebookleden.
 
Remy Middelhoff vraagt aan de aanwezigen of er nog onduidelijkheid is.
 
Daniel Aleksin: Wordt alles doorgestuurd naar de website? Huisfeestjes en dergelijke daarbij 
ook gerekend?
Remy Middelhoff: Nee, dat zijn geen LASactiviteiten.
 
Minke de Haan: Worden eerstejaars beter ingelicht wat betreft de cursussen door middel 
van meer voorlichting? Remy Middelhoff: De OC is er nauw bij betrokken en ook de opleiding 
zelf.
Merit Snoeijer geeft toelichting. De brochure moet worden aangepast. Niet enkel kiezen 
wat je leuk vindt, maar ook rekening houden met je keuzes, voornamelijk als je binnen drie 
jaar klaar wilt zijn. Hoofdrichting is één puzzel. Daarom kies je LAS. Aan jezelf om een eigen 
studieprogramma samen te stellen.
 
Bram Leusink: Mooi beleidsplan. Vraag: Onderwijsgerelateerde activiteiten?
Maya Verlinden: Onderwijsgerelateerde activiteiten zijn bij Atlas iets minder, vanuit de 
opleiding en universiteit een eis van 15% onderwijsgerelateerde activiteiten. Hoe willen jullie 
daar invulling aangeven? Remy Middelhoff: Eigen symposiumcommissie geniet prioriteit. 
LAScafés meer communicatie met onderwijs.
Maya Verlinden: Zijn er geen plannen voor iets nieuws? Remy Middelhoff verwijst naar kopje 
overige activiteiten: cursus academisch engels: opties verkennen. Ook stimuleren cursussen 



studenten.
 
Bram Leusink: Financiën: kort stukje dat vooral subsidies achteruit gaan. Er gaat redelijk 
veel geld naar grote activiteiten zoals grote reis en weekenden waar prijs redelijk groot is. 
Voor Atlas aantal honderd euro’s: vrij veel. Relatief voor mensen die meegaan levert het 
niet veel op. Beslissing om mee te doen met activiteiten weinig invloed: dus overwegen 
wat door bevordering en kosten drukken, levert minder op voor grote reis. Ander 
puntje: meerderejaars: staat in elk beleidsplan: inhoudelijk weinig ideeën hierover. Remy 
Middelhoff: uitvoerig over gepraat: is erg moeilijk, nog geen concrete ideeën. Reünie. 
Meerderejaarscommissie.
 
Anne Martens: Hoe wenselijk is dat om te hebben voor meerderejaars: er is een groep 
gevormd maar niet meer veel behoefte aan atlasdingen. Remy Middelhoff: Willen geen 
vereniging zijn voor eerste- en tweedejaars, maar voor iedereen! Stijn Peeters: We moeten 
inventariseren of er behoefte is en in wat voor een soort activiteiten. Dus gedegen 
onderzoek naar een idee. Remy Middelhoff: We willen meerderejaars niet uitsluiten.
  
Justin Hoek: Waarom zijn jullie nu dan precies gekomen? Bram Leusink: Vanuit oud bestuur 
en interesse. Laatste puntje: nieuwe commissiedatum. Gaat dan de ALV ook naar voren? 
Stijn Peeters: De commissiemarkt een stuk naar voren te doen. Hier wordt de beslissing 
gemaakt. Proces erna moet bekeken worden, jaar is net begonnen en bestuur ook.
 
Remy Middelhoff vraagt of er nog andere vragen zijn.
 
Rosanna Denis: ALV en commissiewissel op dezelfde datum? Om de mensen te behouden 
die het echt willen doen. Stijn Peeters: Ook andere verenigingen in Utrecht, dus misschien 
beslissing maken om zich in te zetten elders en die mensen kwijt te raken. Daniel Aleksin: 
Hoe ver naar voren? Stijn Peeters: Rond oktober, precieze datum moet nog bepaald worden.
Jules Swinkels: Alle commissies zitten nu toch vol? Geeft voorbeeld van LAS Fiestas. Heeft te 
maken met de datum te ver naar voren... is het dus heel erg nodig? Stijn Peeters: Alles wordt 
meegenomen aan de overwegingen. Meer naar voren: ook meer tijd voor bestuur om goed 
te begeleiden. Remy Middelhoff: Feestcommissie heel hard bezig met eindfeest! Maar zal 
niet specifiek op commissies aan te gaan.
Bram Leusink: Feestcommissie is gewoon lastig. Misschien helemaal geen feestcommissie 
meer?
 
<Er wordt geapplaudisseerd voor het beleidplan.>
 
Stemronde
Rik de Graaf neemt het woord. Er zal worden gestemd voor de aanstelling van het bestuur. 
Hij legt de procedure uit. De namen mogen hier niet op genoteerd worden, zodat iedereen 
anoniem kan blijven. Men kan kiezen uit vier opties: voor, tegen, blanco en ik onthoud van 
stemming.
Bram de Rijk legt kort het verschil uit tussen blanco stemmen (je wilt wel stemmen, maar je 
bent neutraal) en onthouden van stemmen (je wilt je er überhaupt niet over uitspreken). De 
kaartjes worden uitgedeeld aan de aanwezigen. Bram de Rijk verzoekt iedereen de briefjes 
dicht te vouwen en haalt de briefjes op. De stemmen worden vervolgens geteld. In totaal zijn 



er 34 aanwezigen.
Bram de Rijk voegt er aan toe dat er minimaal tweederde tegen moet stemmen mocht 
dit bestuur niet worden aangesteld. De uitslag is als volgt: 33 stemmen voor en één stem 
blanco.
Bij deze is het nieuwe bestuur goedgekeurd.
 
Dechargeren bestuur en chargeren kandidaatsbestuur
Rik de Graaf wil eerst nog meer melodramatisch praatjes houden alvorens hij ons zal 
dechargeren.
Rik de Graaf dechargeert Jos van der Velde.
Rik de Graaf dechargeert Jessica Zhou.
Rik de Graaf dechargeert Bram de Rijk.
Emma Vellinga dechargeert Rik de Graaf.
Emma Vellinga draagt haar taak over aan Merel van Zelderen. Emma Vellinga heeft daar veel 
vertrouwen in.
Emma Vellinga chargeert Merel van Zelderen als nieuwe secretaris.
Merel van Zelderen dechargeert Emma Vellinga.
Merel van Zelderen heeft alle vetrouwen in Remy Middelhoff als voorzitter, zoals hij ook het 
verhaaltje hield bij de wissel.
Merel van Zelderen chargeert Remy Middelhoff als nieuwe voorzitter.
Remy Middelhoff chargeert Stijn Peeters als nieuwe vice-voorzitter.
Remy Middelhoff chargeert Justin Hoek als nieuwe penningmeester. Hij kent hem al vanaf 
de eerste week van LAS. Veel vertrouwen er in.
Als laatste chargeert Remy Middelhoff, Tessa Stoffelsen als de nieuwe 
onderwijscommissaris.
 
<APPLAUS>
 
WVTTK
-
 
HINWOZL
Minke heeft een vierkantje.
 
Rondvraag
Daniel Aleksin: Wie gaat de taak van de site op zich nemen? Remy Middelhoff: Stijn Peeters 
gaat dat doen.
 
Elisa Asscheman: Wanneer we te horen krijgen wie de nieuwe afgevaardigde van commissies 
zijn? Remy Middelhoff: Ze zijn al bijna verdeeld, zodra we het weten, sturen deze 
afgevaardigden een mailtje naar deze commissies.
 
Merel van Zelderen geeft een cadeautje aan het oude bestuur.
Het inmiddels oude bestuur heeft ook nog iets voor de rondvraag. Rik de Graaf heeft een 
grote doos bij zich. Dit zou de aantrekkelijkheid voor de kamer moeten vergroten. Hij heeft 
veel vertrouwen in ons, en vindt het super leuk.
Remy Middelhoff bedankt het oude bestuur nogmaals voor al hun inzet en dat ze ons 



fantastisch hebben opgeleid voor het nieuwe bestuur.
 
Sluiting
Remy sluit de vergadering om 20.50 uur.
  
 


