
Notulen Algemene Ledenvergadering 

USLAS Atlas 

 

Datum: 25 oktober 2016 

Tijd: 19:15 

Locatie: zaal 0.32, drift 21 

 

Aanwezig: 

Bestuur: Iris Schröder, Yana Mechielsen, Janne Prinsen, Marjolein Joosten en Doortje Rijpma 

 

Leden: 

Fenna Woudstra, Gwen Korevaar, Matthijs Mantel, Rex Panneman, Tim Overkempe, Vera Brouwer, 

Pita Klaassen, Joppa Doedens, Jolente Erdtsieck, Lana Hoekstra, Margot Hoogerwerf, Hanna Verberne, 

Silvan Zomerdijk, Sterre Koopman, Hannah van Draanen, Hanne Oberman, Jan van Delft, Carmen van 

Gelderen, Nika Buijs, Jeaniven Copra, Maya Ouwehand, Olga van der Berg, Santje Kramer, Bram de 

Rijk, Jelke Boellen, Tabita Slimmens, Elise van Rooden, Leonie Kaspers, Maartje de vos, Veerle Kusters, 

Liselotte Buring, Yuri van der Horst, Paul Lichtveld, Hebe Willems, Ruben van Hoogstraten, Ruda van 

Ravenstijn, Emma Eigeman, Ilse Bergsma, Fenna van Ommen, LIsa Kruiselbrink, Very Compen, Willem 

Hendrik Ottes, Eike van der Weele, Akke Zielinski, Melisa Deli, Bente Jaeger, Judith van Zeijl, Anne 

Grashof, Laura van Erp, Anna Schultz, Mirron Onrust, Janneke Pruijsen, Femke Oosterkamp, Sander de 

Bruin, Caspar Schoevaars, Stella Aalderink, Elke Burghoorn, Christof Henken, Alexander Bock, Celine 

van Westrhenen, Myrthe Dijkstra, Tinder de Waal, Ilfa van Duijvenbode, Derek Steeman, Diede 

Blauwe, Anne Meijers, Vincent Greeven, Sophie van Gils, Eva Babeliowsky, Maria Deetman, Guusje 

Bloemen, Tomas Brouwer, Iris Bouwhuis, Renzo Kohl, Elvi van den Beemt, David Danieljan, Eline 

Kempkes 

 

Om 19.28 komen Manuel Groothuysen, Santje Kramer, Juliette Dominicus, Marjolijn van Opstal, Bram 

De Bruijn, Mateo Groot, Sam Gijsen, Perry van Loon, Fleur Key en Joosje Lakke en Silke Barendse 

binnen. 

Om 19.29 komen Nika Buijs, Leonie Kaspers en Hebe Willems binnen. 

Om 19.32 komen Marenthe Middelhof, Desiree Lawson, Daan Blom en Silke Hulman binnen.  

Om 19.33 komen Davitze Konning en Aisha Roffel binnen. 

Om 20.30 komen Lisa Korteweg en Timothy Bland binnen. 

 

 

Opening 

Iris Schröder heet iedereen persoonlijk welkom op de commissiewissel ALV en opent de ALV om 19.23 

uur. Ze vraagt of iedereen bij vragen en/of opmerkingen zijn hand omhoog wil steken en zijn voor- en 

achternaam wil noemen, zodat alles op naam genotuleerd kan worden.  

. 

 

Vaststellen stukken en agenda 



Iris Schröder loopt alle stukken in de agenda langs. Ze meldt dat er een kleine verandering is 

betreffende stuk acht, over de leden installatie, dit stuk zal nu informerend zijn en niet 

besluitvormend. Iris Schröder vraagt of er nog vragen over de agendapunten of de stukken zijn. 

Tekstuele opmerkingen kunnen gemaild worden.  

 Er zijn geen vragen of opmerkingen. Iris Schröder keurt de agenda goed.  

 

Goedkeuren notulen ALV 25-05-2016  

Iris Schröder vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over de notulen van de ALV van 25- 06-2015. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Iris Schröder benadrukt dat eventuele tekstuele opmerkingen via 

de mail kunnen worden opgestuurd naar de secretaris. De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen  

Iris Schröder vertelt dat het bestuur een aantal mededelingen heeft. Per punt zal Iris Schröder langs 

deze mededelingen gaan.   

● Bestuur 

- Iris Schröder wil graag beginnen met een mededeling over de site. Zoals jullie misschien wel 

weten is de site op dit moment niet ontzettend mooi of effectief. We hadden een contract 

met Jim Van Ekke, een oud LAS’er, maar we hebben besloten deze samenwerking stop te 

zetten.  

Als vervanging voor Jim hebben we Floris Koster gevonden, een oud bestuurslid van SV 

Contact en oud faculteitsraadlid. Hiernaast heeft hij een eigen websitebedrijf. Hij wil voor ons 

een nieuwe site maken en onderhouden voor de komende twee jaar voor maximaal 350 euro. 

Dit past prima binnen de begroting, en daarom hebben we besloten met Floris Koster in zee te 

gaan. Binnenkort zal dan ook een feestelijke websitelaunch plaatsvinden op de Atlaskamer! 

Zijn hier nog vragen over? 

 

               Melissa deli: “Is er er bier bij bij die launch?” 

 

               Iris Schröder: “Dat valt nog te bezien.” 

 

- Daarnaast wil Iris Schröder iets zeggen over Facebook. Zoals jullie weten zijn er verschillende 

Atlas en LAS facebookgroepen. De Atlasleden facebookgroep werd tot nu toe gebruikt om 

evenementen in te gooien etcetera. We hebben echter de afgelopen weken gemerkt dat er 

wat problemen zijn met betrekking tot het uitnodigen van mensen voor evenementen, zowel 

als het ontvangen van notificaties van bijvoorbeeld toegevoegde berichten binnen een 

evenement. We zijn hard bezig om hier een oplossing voor te vinden, en willen jullie in de 

tussentijd vragen om de atlasledengroep goed in de gaten te houden! Zijn hier nog vragen 

over?  

Er zijn hier geen vragen of opmerkingen over. 

 

- Om hierop door te gaan wil Iris Schröder vermelden dat de inschrijflink voor wintersport 

aanstaande maandag om 20:00 online komt op de site. We hebben 46 plekken, en schrijf je op 

tijd in, de inschrijflink komt alleen op de site. Zijn hier vragen of opmerkingen over?  



 

Sophie van Gils: “Heb je de data bij de hand van de wintersport?.”  

 

Iris Schröder: “Ja dat zal zijn van 27 januari tot en met 5 februari.” 

 

Sophie van Gils: “Dus dan zijn we niet vrij?” 

 

 Iris Schröder: “Jawel dan is de reflectieweek.” 

 

Esmee Haverkort: “Is er een mogelijkheid  dat er eventueel nog meer mensen mee op  wintersport 

kunnen?” 

 

Lana Hoekstra: “Die mogelijkheid is er eventueel wel, alleen als er nog meer plekken beschikbaar 

zijn.” 

 

Iris Schröder: “Hier gaan we naar kijken na de inschrijvingen. Het heeft nog geen nut om dit voor de 

inschrijvingen al te bekijken, want dan weten we nog niet of we die meer plekken nodig hebben.”  

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen uit de zaal. 

 

- Iris van der tuin, onze opleidingscoördinator, heeft een boek geschreven, Gender: Nature. Het 

boek is een kruizing tussen Gender Studies, Feministische en Queer studies en Biologie en 

'natuur', heel interessant dus voor LAS'ers! Dinsdag 22 november is de feestelijke launch, en 

het zou leuk zijn als mensen hierbij aanwezig zijn. Hier komt ook nog een facebookbericht 

over en het staat op de site. Feliciteer haar en schrijf de datum van de launch in je agenda! 

 

- Stichting OER is een onafhankelijke studenten stichting die onderzoek doet naar kwaliteit van 

onderwijs in Utrecht. Dit jaar richt het zich op interdisciplinariteit, heel interessant. Morgen en 

overmorgen organiseren ze focusgroepen, van 15:15 tot 17:00 in de UBU, als je mee wilt doen 

kan je de link vinden op Atlasleden of de OER facebook. 

 

- Op 2 februari is het national interdisciplinary education conference. Hier zal vanuit LAS een 

workshop worden gegeven, maar we zijn ook nog op zoek naar mensen die hun eigen 

interdisciplinaire project willen presenteren. Heb je een goede scriptie of denkacademie stuk 

en lijkt het je leuk? Stuur ons een mailtje! 

 

- Iris Schröder heeft ten slotte nog een laatste vraag: Krijgt iedereen de tweewekelijkse mail? 

Over het algemeen klinkt het antwoord ‘Ja’ vanuit de zaal.  

Als je de mail niet ontvangt komt hij waarschijnlijk in de spamfolder terecht, dan moet je hem 

accepteren als ‘geen spam’. Zonde als je hem niet krijgt, want hij is hilarisch. 

 

Lana Hoekstra: “Staan al deze punten ook in de twee wekelijkse mail?” 

 



Iris Schröder: “Ja de meeste wel,  wintersport, stichting OER en het interdisciplinaire congres staan 

erin, booklaunch nog niet.” 

 

Esmee Haverkort: “Komt dit er nog wel in?” 

 

Iris Schröder: “Ja, dit komt er wel nog in. Maar duurt nog even wanneer het is, namelijk pas 22 

november.” 

 

● Algemene Vergadering 

- Iris  Schröder vraagt of er nog verdere vragen vanuit de algemene vergadering zijn. 

 

 Sander de Bruin: “Is er al een definitieve borrellocatie?” 

 

 Iris Schröder: “Ja dit komt bij het puntje algemene updates.”  

 

Verder zijn er geen verdere vragen of opmerkingen vanuit de algemene ledenvergadering. 

 

5. Algemene updates  

Iris Schröder gaat verder met de algemene updates. 

- Het aantal leden van USLAS Atlas is 626, waarvan 162 eerstejaars. Spoor je eerstejaars 

vrienden aan om nog lid te worden!  

- Activiteiten eerste blok - Naast de geweldige kick-off week hebben we al heel wat activiteiten 

gehad! Om te beginnen het symposium en het fietsweekend meteen twee weken na de 

kick-off week. Daarna nog de wereld draait door, de bierproeverij, de legendarische 

spelletjesborrel en tour de voer. Als laatste hadden we het ook afgelopen week nog heerlijk 

druk met het lasergamen, Glow with the flow en om even tot onszelf te komen mindfulness. 

Iris Schröder zegt vanuit het hele bestuur dat ze de commissies wil bedanken voor hun 

geweldige inzet, vooral ook de laatste paar weken. Om jullie te bedanken zullen jullie 

binnenkort worden beloond met het commissiebedankdiner waar jullie later nog bericht van 

krijgen.  

- Atlaskamer - Zoals jullie ondertussen allemaal weten hebben we een nieuwe atlaskamer. Het 

wordt er steeds drukker en gezelliger, wat wij helemaal geweldig vinden, maar we willen nog 

een keer duidelijk maken dat iedereen altijd welkom is! De Wii en de nintendo zijn 

ondertussen geïnstalleerd dus kom zeker gezellig langs. Ook hebben we in het gebouw 

verschillende vergaderkamers waar we gebruik van mogen maken, en jullie dus ook als 

commissie. Ouderejaars vinden dit minder leuk, die houden dit nu bezet, maar er is zeker plek 

voor iedereen. Het is dan wel handig om het even te laten weten, dan kunnen wij de kamer 

bezet houden of reserveren. 

- Borrellocatie - speciaal voor Sander. We hebben een nieuwe borrellocatie! We waren helaas 

niet meer welkom bij de Nieuwe Dikke Dries, maar gelukkig vindt ‘t Oude Pothuys ons 

ontzettend gezellig. We zijn nog in overleg over een nieuwe deal, hier horen jullie snel meer 

van.  

 



Sander de Bruin: “Waarom zijn we niet meer welkom?” 

 

Iris Schröder: “Vanwege geluidsoverlast.”  

 

Esmee Haverkort: “Blijft dit ook onze borrellocatie zonder een deal?” 

 

Iris Schröder: “Nee, dan gaan we verder kijken naar een andere locatie.”  

 

6. Financien  

Iris Schröder geeft het woord over aan Janne Prinsen.  

Atlas staat er financiëel goed voor. We hebben genoeg geld, met name in het potje algemeen budget. 

Janne Prinsen wil bij deze de commissies dan ook aansporen om niet bang te zijn aanspraak te maken 

op dit geld voor het organiseren van activiteiten.  

Zoals velen van jullie onlangs hebben gemerkt is er een mail verstuurd naar de debiteuren van Atlas, 

dit zijn de mensen die nog bedragen open hebben staan bij de vereniging. Een hoop mensen hebben 

het geld al betaald, dank daarvoor! Voor degene die het nog niet hebben gedaan: hierbij een 

herinnering. Als je hierover vragen hebt of als er iets niet klopt, mag je altijd langskomen op de kamer, 

bellen of een mail sturen.  

Het volgende wat Janne Prinsen wilt vertellen heeft betrekking op de incasso’s. In de introweek is er 

iets mis gegaan met de mandaten op de incasso’s waardoor ze helaas niet zijn gelukt. Inmiddels is het 

probleem verholpen, het incasso voor het introfeest is namelijk wel gelukt. Binnenkort zullen jullie 

dan ook op de hoogte worden gebracht over de komende incasso’s en wanneer deze plaats zullen 

vinden. Daar krijgen jullie dan een mail van, zorg voor geld op je rekening. 

 

Ten slotte nog een belangrijke mededeling voor de nieuwe commissies en met name voor de nieuwe 

penningmeesters. Janne Prinsen gaat veel strenger worden op de termijnen van begrotingen, 

afrekeningen en declaraties. De reden hiervoor is dat er volgens de statuten en het HR gehandeld 

moet worden. Dit betekent het volgende: 

Een begroting dient minimaal 2 weken voor de activiteit gemaakt en goedgekeurd te worden. Pas dan 

kan het evenement van de activiteit online worden gezet. De afrekening van een activiteit dient 

binnen 14 dagen na de activiteit bij mij te worden ingeleverd.  

De bonnetjes van aankopen en dergelijke dienen binnen 10 kamerdagen te worden ingeleverd op een 

correct ingevuld declaratieformulier. Als dit na die 10 dagen gebeurt zonder een goede reden en/of 

het formulier niet goed is ingevuld zal geld niet worden uitbetaald. 

Dit alles valt terug te lezen in het HR van Atlas welke staat op de site. Bij het penningmeesteroverleg 

zal hier nog meer over worden uitgeweid. 

Deze regels vallen terug te lezen in HR 11,12 en 13 en in de statuten 56 en 59. 

 

Yuri Van Der Horst: “Als je het hebt over heel veel geld, hoeveel geld is hier dan van beschikbaar voor 

een commissie?” 

 

 Janne Prinsen: “Dit bedrag hangt af van de begroting van de activiteit van de commissie en gaat in 

overleg met bestuur en commissie.” 



 

Yuri Van Der Horst: “Maar kun je hier wel een indicatie van geven? Zegmaar moet ik eerder denken 

aan 100 of 500 euro?” 

 

 Jann Prinsen: “Dit ligt echt aan aan de aard van de activiteit. Zo is in het liftweekend veel geld van dit 

budget gestoken. Maar bij kleinere activiteiten, zoals mindfulness, moet je eerder denken aan een 

bedrag rond de 50 euro.” 

 

Yuri Van Der Horst: “Hoeveel geld is er nu in dit algemeen budget?” 

 

Janne Prinsen: “Genoeg, denk aan een paar 1000 euro.”  

 

Yuri Van Der Horst: “En dat moet allemaal op  voor januari? “ 

 

Janne Prinsen: “Ja, volgens het HR eigenlijk wel.” 

 

Yuri Van Der Horst: “Waar kan ik het HR vinden?” 

 

Janne Prinsen: “Op de site onder het kopje documenten.” 

 

Esmee Haverkort: “Ik heb een vraag over de laatst uitgestuurde debiteuren mail. Hier stonden onder 

andere Reis over de IBB en de biercocktailworkshop bij als niet betaalde activiteiten. Maar de 

beschrijving van deze activiteiten zei wel dat deze activiteiten automatisch werd afgeschreven weet 

iedereen dat wel?”  

 

Janne Prinsen: “Ik hoop dat iedereen dit zelf checkt.” 

 

Esmee Haverkort: “Dit is best moeilijk om te vinden, want je moet soms echt ver terug kijken in je 

afschriften.” 

 

Janne Prinsen: “Ja ik snap dat, dat  moeilijk kan zijn, verstandig is om de data te checken van de 

activiteit.” 

 

Esmee Haverkort: “Is het niet handiger als jij een lijstje mailt met deze activiteiten, jij hebt hier een 

beter overzicht van.”  

 

Janne Prinsen: “Ja, dat is een goed punt.” 

 

7. RvA 2016/2017 

Janne Prinsen geeft het woord weer aan Iris Schröder. 

Vanaf de commissiewissel ALV van vorig jaar is de RvA, de Raad van Advies, actief geworden als 

ondersteunend orgaan voor het bestuur. Dit bevalt ons zeer en daarom willen wij dit graag 

voortzetten. Iris Schröder geeft het woord aan Bram de Rijk, voorzitter van de RvA.  



Bram de Rijk gaat het kort houden, hij is de vicevoorzitter van het 6e bestuur, dat is al lang geleden en 

Atlas had toen maar de helft van het aantal leden. De RvA is tevreden over vorig jaar en er is veel 

nuttig gebruik gemaakt van de RvA. De vorm van  contact was prettig, constant werd er overlegd en 

ook ongewild advies werd er gegeven. Bram De Rijk wil benadrukken dat de RvA er ook is voor 

commissies en niet alleen voor het bestuur. Als je als commissie tegen grotere dingen aanloopt, zoals 

een ruzie ofzoiets  kan je naar de RvA voor advies.  

Daarnaast wil de RvA een vierde lid aanstellen. Lars Heuver de  onderwijscommissaris van vorig jaar. 

De RvA denkt dat het erg nuttig is om naast drie vicevoorzitters ook iemand in de RvA te hebben die 

meer verstand heeft van onderwijs gerelateerde zaken. Daarnaast was Lars Heuver vorig jaar 

verantwoordelijk voor het updaten van de statuten. Er zijn altijd veel vragen vanuit het bestuur 

omtrent de invulling van de statuten en Lars Heuver heeft hier nu veel kennis van en ook van de 

vernieuwde versie. Daarom zou Lars Heuver een goede toevoeging zijn aan de RvA. Ten slotte heeft 

de RvA veel vertrouwen in hem vanwege de vorige goede samenwerkingen. Dus de RvA wil iedereen 

verzoeken om Lars Heuver in te stemmen. 

 

Sander de Bruin: “Ik vroeg me iets af, eigenlijk is er bij Atlas een groter aantal vrouwen dan mannen. 

Waarom zit er in de RvA dan maar een vrouw, hoe kan dat?” 

 

Bram de Rijk: “Er is hier niet bewust over nagedacht. We hebben het hier wel even kort over gehad, 

toen het duidelijk werd dat we Lars Heuver in de RvA wilden. Alleen we zien geen genderverschillen in 

regelgeving. Misschien is het ook juist wel een goed tegenwicht voor het geheel vrouwelijke bestuur?” 

 

Bram de Rijk vraagt of er verder nog vragen zijn vanuit de zaal. Er zijn geen vragen. 

Bram de Rijk geeft het woord terug aan Iris Schröder.  

 

Dan gaan we nu over op stemming over Lars Heuver als nieuw lid van RvA. De hele avond gaat het 

instemmen verlopen via de vraag of er behoefte aan stemming is. Wanneer er geen behoefte aan 

stemming is, wordt in dit geval Lars Heuver en later de commissies geïnstalleerd. Wanneer er wel 

behoefte aan stemming is, gaat de installatie via stemming. Keurt iedereen dit goed? 

 

Bram de Rijk: “Stemming over personen hoort officieel schriftelijk. Het mag ook wel zo, maar dan 

moet de voorzitter het wel voorstellen in de ALV en dan moet daarover gestemd worden.” 

 

Iris Schröder: “Dan ga ik nu over op een stemming of iemand tegen de net besproken manier van 

stemmen is.” 

 

Leden: 

Voor: 98 

Tegen: 1 

Blanco: 2 

Onthouden: 0 

 



Bestuur: 

Voor: 5 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Onthouden: 0 

 

Bram de Rijk: ”Er moet volledige instemming zijn hiervoor, anders moet er over worden gegaan op 

schriftelijke stemming.” 

 

Yuri van der Horst: “Nee, dat hoeft niet. Ik vind het toch goed kan ik mijn stemming nog veranderen?” 

 

Iris Schröder: “Ja is goed, dan gaan hierover nog een keer stemmen en vervalt de vorige stemming.” 

Iris Schröder gaat over op de stemming. 

 

Leden: 

Voor: 100 

Tegen: 0 

Blanco: 1 

Onthouden: 0 

 

Bestuur: 

Voor: 5 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Onthouden: 0 

 

Iris Schröder: “Dan is nu bij de volgende hamerslag per acclamatie de stemming besloten.” 

 

Iris Schröder gaat dan nu over op de stemming over Lars Heuver als vierde lid van de RvA. 

Lars Heuver komt naar voren.  

Iris Schröder vraagt of iemand bezwaar heeft tegen het installeren van Lars Heuver als vierde lid van 

de RvA. Zo nee, dan wordt met de volgende hamerslag Lars Heuver officieel ingeslagen als lid van de 

RvA. Er is geen bezwaar en Lars Heuver wordt officieel ingeslagen.  

 

Iris Schröder: “We hebben ook nog een kleine verrassing voor de RvA. Als dank voor jullie steun en 

harde werk krijgt elk RVA-lid een echte Atlas dopper.” 

 

Bram de Rijk: “dankjulliewel.” 

 

8. Verantwoording extra leden 

Iris Schröder gaat over op het stuk betreffende verantwoording extra leden. 

Het stuk dat was bijgevoegd bij de uitnodiging voor de ALV betreffende de verantwoording voor de 



instemming van nieuwe leden, ging over Manuel Groothuysen en Emma Wasser. Als bestuur hebben 

wij beide leden ingestemd.  

Deze manier van leden instemmen is nieuw. Na de verandering van de statuten van afgelopen mei is 

het bestuur verplicht verantwoording af te leggen over leden die geen LAS meer studeren. Wel zijn we 

nog  op zoek naar een meer perfecte vorm voor deze procedure. Daarnaast willen wij benadrukken 

dat keuzes over toelating tot activiteiten ten alle tijden bij het bestuur blijft.  

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over?  

 

Esmee Haverkort: “Waarom is dit überhaupt nieuw?” 

 

Iris Schröder: : “Dit komt door de statuten verandering van afgelopen jaar. Eerst stond in de statuten 

dat geen LAS-student nog lid mag blijven. Nu is hier verantwoording voor nodig.” 

 

Esmee Haverkort: “Waarom willen deze mensen dan lid blijven?  Ik vind dit lastig, alle afgestudeerden 

zouden nu ook lid kunnen blijven.” 

 

Iris Schröder: “Zij zijn beiden actieve leden en daarnaast hebben zij een persoonlijke goede reden. Wel 

is dat inderdaad een probleem waar wij nu ook tegen aanlopen. Wat te doen bij vijftig niet LAS 

studenten die lid willen blijven? Daarom ligt de keuze nu nog wel bij ons als bestuur. Misschien moet 

er bij activiteiten zoals de grote reis dan ook een halt op bij niet-lassers. We zijn nog bezig met deze 

procedure te verbeteren, het is een ontwikkelingsproces.”  

 

Esmee haverkort: “Iemand die wel nog LAS studeert heeft dus geen voorrang op een geen 

LAS-student? Dit moet wel nog worden besloten.” 

 

Iris Schröder: “In principe inderdaad niet, volgens het nieuwe artikel.” 

 

Inez van Lommen: “Per jaar wordt dit toch ook opnieuw besloten?” 

 

Iris Schröder: “Ja, dat is sowieso zo, het is niet voor het rest van het leven besloten.” 

 

Sander De Bruin: “Is dit nu al besloten, dat ze lid blijven?” 

 

Iris Schröder: “Ja, tenzij er bezwaar is”. 

 

Sander De Bruin: “Maar hoe zit het nu met de reden? Ik kan me voorstellen dat het nog oke is dat ze 

naar atlas activiteiten mogen. Maar hoe zit het dan met het opgeven van commissies. Als meer 

mensen in een commissie willen komt er dadelijk een niet LAS-student wel in een commissie en een 

huidige LAS-student er niet in, is dat zo?” 

 

Iris Schröder: “Ja, beide leden zitten nog in een commissie en dat is  ook een van de redenen waarom 

ze nog lid wilde blijven. Wat was nu je eerste vraag?” 

 



Sander De Bruin: “Nou, ik ben het er gewoon niet mee eens dat iemand die geen LAS-student is, wel 

in een commissie kan komen.” 

 

Iris Schröder: “Dat is geen vraag.” 

 

Esmee Haverkort: “Maar hebben deze niet LAS-studenten nu ook voorrang gekregen op de wel 

LAS-studenten?” 

 

Iris Schröder: “Nee, ze hebben geen voorrang gekregen. Manuel Groothuysen wilde blijven zitten in 

Piclasso en dat was belangrijk voor de continuïteit en hetzelfde geldt voor Emma Wasser. Ook hadden 

er bij fLAShdance bijna geen andere mensen zich aangemeld.”  

 

Esmee Haverkort: “Het is wel belangrijk om te gaan kijken of wel LAS-studenten wel of geen voorrang 

krijgen op niet LAS-studenten. Hier moet wel over na worden gedacht en wat we hiermee willen 

doen.” 

 

Iris Schröder: “Dit is nu niet aan de orde, we hebben het er wel uitgebreid over gehad. Maar nog niet 

in die vorm die jij beschrijft, dit weten we nog niet en hier moeten we volgend jaar naar gaan kijken.” 

 

Esmee Haverkort: “Dit is ook belangrijk voor het HR. Nu wordt het makkelijk om vrienden voor te 

trekken.” 

 

Iris Schröder: “Ja, dit is nog niet helemaal soepel verlopen, we zijn nog op zoek naar de perfecte 

vorm.” 

 

Yuri Van Der Horst: “Wanneer je deze regel maakt, wordt het uitgesloten wanneer het beter is dat 

iemand met meer ervaring blijft zitten en vriendjespolitiek. Per situatie moeten we uitgaan van jullie 

inzicht en het bestuur laten beslissen. Is dit een vaste regel, moet dit een regel worden of verschilt dit 

per situatie?” 

 

Iris Schröder: “Hier gaan we nog over nadenken.” 

 

Bram De Rijk: “Ik heb twee punten. Ten eerste, is dit een lastige regelgeving binnen de vereniging. 

Wanneer ga je het onderscheid brengen? Je kan moeilijk zeggen van je mag lid blijven, maar met 

andere rechten. Dit is ook moeilijk in de regels vast te leggen en wat mogen ze dan wel en wat mogen 

ze dan niet?” 

“Ten tweede, zeggen van ja dat moeten we dan nog beslissen of hier gaan we over nadenken. Dan 

verschuiven jullie het gewoon. Wordt het dan in de ALV hierna gezegd?  Ons advies, namens de RVA, 

maak een keuze; of mensen die geen LAS studeren zijn geen lid. Hier kan je wel nare situaties krijgen, 

want mensen verliezen dan misschien hun vrienden van afgelopen jaar. Of laat het bestuur de keuze 

maken of iemand lid mag blijven en daar verantwoording voor moet afleggen. Ga het niet met regels 

doen van je mag hier en hier niet mee, hier en hier wel. Je gaat geen regels stellen om rechten 

lidmaatschap te beperken.” 



 

Iris Schröder: “Ik denk persoonlijk dat dit voor nu een goede oplossing is, maar dat we moeten 

nadenken over een betere oplossing voor volgend jaar.” 

 

Bram De Rijk: “Dus je gaat het probleem dan oplossen?” 

 

Iris Schröder: “Ja.” 

 

Sander de Bruin: “Ik ben het met Bram eens over het  vooruitschuif probleem. Maar een tussenweg is 

mogelijk, het hoeft niet alleen ja en nee te zijn. Doe dan bijvoorbeeld dat ze wel aanwezig mogen zijn 

op activiteiten en borrels. Maar dat ze niet mogen zitten in een commissie. Het zitten in een 

commissie vind ik wel echt bepalend voor hoe actief je binnen Atlas bent en wat je allemaal gaat doen 

bij atlas in de toekomst. Daar moet je gewoon lid voor zijn. Nu is dit prima. Maar zeker als er in de 

toekomst een keuze gemaakt moet worden tussen ervaren atlasser die geen LAS meer studeert of een 

eerstejaars die ze nog moet bewijzen, moeten we altijd voor de LAS-student gaan en nooit voor de 

oud LAS-student.” 

 

Janne Prinsen: “Hier ben ik het wel mee eens. Dat we bijvoorbeeld een regel maken dat je lid mag 

blijven en overal mag meedoen, maar bij teveel aanmeldingen voor commissies ben je wel tweede 

keuze. Is dat wat je bedoelt?” 

 

Sander de Bruin: “Oud lassers mogen altijd mee op activiteiten, maar zonder voorrang. Houd het zoals 

het nu is en trek een strakke lijn bij commissies.” 

 

Manuel Groothuysen: “In jouw gedachtegang, maak je dan onderscheid tussen een zittenblijver in een 

commissie en een bepaalde situatie van het algemeen lid of alles in het algemeen?” 

 

Sander de Bruin: “Ja, laat het nu lekker zo. Maar trek in het vervolg een strakke lijn. Als je geen LAS 

studeert mag je niet in een commissie.” 

 

Manuel Groothuysen: “Maak je dan nu nog onderscheid tussen zittenblijvers, voor als er bijvoorbeeld 

niemand anders blijft zitten dan wel voorrang? Of altijd geen voorrang?”  

 

Sander de Bruin: “Altijd  hetzelfde,  geen LAS student, geen commissie.” 

 

Iris Schröder: “We hebben hier niet voor niks over gestemd, bij een echt probleem had je nog bezwaar 

aan kunnen tekenen. Esmee Haverkort heb jij nog een nuttig toevoeging? 

 

Esmee Haverkort; “Nee, laat maar.” 

 

Bram de Rijk: “Ik wil nog wat verhelderen. Het voorstel van Sander om ons bestuur aan te raden 

niemand meer atlas lid te laten blijven als hij geen LAS studeert, maar wel nog toegang voor sommige 

activiteiten, dan kan je hier een voorstel voor indienen bij het bestuur Sander.” 



 

Sander de Bruin: “Ja, hier denk ik overna.” 

 

Iris Schröder: “ Ja, dan moeten we de statuten weer veranderen vrees ik.” 

 

Esmee Haverkort: “Dat hoeft niet kan ook in HR worden veranderd.” 

 

Iris Schröder: “Oke, we nemen dit zeker mee en we gaan nu door naar punt negen.”  

 

9. Prijsuitreiking cursus recensies 

Iris Schröder vertelt dat ook deze keer weer een beste cursusrecensie is uitgekozen. Omdat Blok 1 nog 

niet is afgelopen, is alleen gekeken naar blok 4. Iris geeft het woord aan Doortje Rijpma.  

Doortje Rijpma komt de boel verblijden met cadeautjes, na elk blok kunnen de cursusrecensies 

worden ingevuld. Dit is heel nuttig voor iedereen en komt op de site te staan. Van Blok 4 hebben er 3 

mensen de cursus recensies ingevuld en die krijgen daarvoor een cadeautje. Bijna is blok 1 afgelopen 

en is het weer tijd voor de cursusrecensies, vul deze lekker snel in!  

 

10.  Pauze 

De pauze begint om 20.20. 

Iris Schröder hervat de vergadering om 20.31. 

 

11. Commissiewissel  

Iris Schröder vermeldt eerst nog een paar serieuze mededelingen over het commissiebeleid alvorens             

over te gaan op de commissiewissel.  

 

Beleidsplan & jaarplanning: Morgen zullen alle commissies een mailtje ontvangen met daarin een             

beleidsplan format. Deze moeten ze allemaal goed invullen en inleveren voor 11 november. Aan de               

hand van ieders beleidsplan zal namelijk het budget per commissie in de nieuwe begroting worden               

vastgesteld. In het beleidsplan staat ook de jaarplanning. Het bestuur gaat er vanuit dat bijna elke                

commissie minstens vier activiteiten per jaar organiseert. De commissies Baten en Lasten, LASquisitie,             

ouderdagcommissie, introcommissie, duurzaamheidscommissie, klasseboek en LASpost hoeven hier        

uiteraard niet aan te voldoen.  

 

Hoogtepunten en doorlopende activiteiten: Wij hebben in ons beleidsplan opgenomen dat we graag             

elke commissie een hoogtepunt geven. Dit zodat elke commissie actief blijft en zich vanaf het begin                

van het jaar blijft inzetten. Dit zal per commissie met het bestuur worden afgestemd en in de                 

jaarplanning worden opgenomen. Ook zouden wij graag meer doorlopende activiteiten zien, zoals de             

huiskamersymposia en so you think you can cook. Ook deze zullen in de jaarplanning worden               

opgenomen. Daardoor is er meer een continue activiteitenstroom binnen Atlas. 

 

Aantal commissies: Dit jaar zijn er in totaal 19 commissies. We hebben KLASseboek nieuw leven               

ingeblazen, omdat veel mensen het ontzettende misten afgelopen jaar. Daarnaast is er een             

promocommissie bijgekomen, PapaLASzi, en een duurzaamheidscommissie, welke vanaf nu         



nonpLAStic zal worden genoemd. Nieuwe namen kunnen de komende weken naar het bestuur             

worden gestuurd, waarna we op de volgende ALV hierover zullen stemmen. PapaLASzi zal zich vooral               

inzetten voor het fotograferen en filmen van activiteiten van Atlas. NonpLAStic zal voor een deel               

bestaan uit het bewust maken van andere commissies, en voor een deel uit daadwerkelijke              

activiteiten, zoals een uitstapje naar een afvalverwerkingsplek etc. Hiernaast is er ook nog een              

samenwerking gestart met onze buren, Alias: De ShowCie krijgt ook drie mensen van Atlas erin. De                

commissie gaat de komende weken bezig met het schrijven van het script, waarna we op zoek gaan                 

naar acteurs. Houd de facebook in de gaten hiervoor als je je geroepen voelt!  

 

Intropraatje op website: Elke commissie moet natuurlijk zichzelf goed kenbaar maken aan Atlas en de               

buitenwereld. Het introductiepraatje voor op de website moet ook 11 november af zijn. Kijk op de site                 

voor voorbeelden en maak snel een foto! 

  

1 november functie snelcursus: Het is natuurlijk niet niks om in één keer voorzitter, secretaris of                

penningmeester te zijn. Ook zijn commissies onderdeel van een groot geheel. Om te zorgen dat zowel                

alles binnen commissies als buiten commissies goed gaat, organiseert het bestuur een snelcursus. In              

deze cursus zullen kort alle vaardigheden en regels worden uitgelegd. Zorg dat je er bent, dit is heel                  

erg nuttig. Blok het in je agenda het zal dinsdag 1 november voor de borrel zijn.  

 

Budget: Dit is meer een reminder. Commissies moeten nog tot december met hun huidige budget               

doen. Pas in januari hebben ze beschikking tot het nieuwe budget. Nieuwe commissies krijgen helaas               

niks tot januari. Ze kunnen wel aanspraak maken op het algemeen budget, waar janne eerder over                

sprak. 

 

Janne Prinsen: “Als je wil weten hoeveel budget je nog over hebt dan moet je dit even bij mij vragen.” 

 

Femke Oosterkamp: “Misschien is het een leuk idee om een mega kerstgala of kerstdiner ofzo te                

organiseren waar al het geld van het algemene budget in kan?” 

 

Iris Schröder: ”Persoonlijk vind ik dit een goed plan, misschien willen commissies hiermee aan de               

slag?” 

 

Lisa Korteweg: “Weten de commissies dat ze het geld van het huidige budget niet mogen meenemen                

naar volgend jaar?” 

 

Iris Schröder: ”Ja, maar toch bedankt, aan de hand van beleidsplan verdelen we de nieuwe               

budgetten.” 

 

Iris Schröder: “Zijn hier verder nog vragen over?”  

Er zijn geen verdere vragen. 

 

 

12. Installeren nieuwe commissies 



Iris Schröder gaat door met het instellen van de nieuwe commissies. Elke commissie stelt eerst 

zichzelf kort voor en laat haar filmpje zien. Daarna worden de oude commissie en nieuwe commissie 

gedechargeerd en gechargeerd, mits geen bezwaar. 

 

Hannah van Draanen: “Als LASpost hebben we een  filmpje gemaakt voor LAS fiëstas, zou dat dan 

samen kunnen?” 

 

Iris Schröder: ”Ja, jullie mogen samen naar voren komen.” 

 

Hannah van Draan: “Top, dankjewel.” 

 

Iris Schröder gaat door met het instellen van de nieuwe commissies. Ze verzoekt hierbij  de 

commissies goed op te letten na welke commissie ze aan de beurt zijn en dan op te staan en naar 

voren te komen, tijdens het applaus van de vorige commissie. 

  

Baten en LASten   

Saïd El Khouani 

Juliëtte van Leuven 

Ruda van Ravensteijn 

 

Janne Prinsen: “Helaas kon deze commissie de wissel opdracht nog niet uitvoeren, vanwege een paar 

omstandigheden. Maar dit gaan we zeker nog doen, we gaan samen een spelletjesavond organiseren, 

waar ik vals speel en als ze mij daarop betrappen moet ik een shotje doen en anders moeten zij een 

shotje doen als ze het niet door hebben.” 

 

Lisa Korteweg: “Baten en Lasten controleert de begroting en afrekening, dit is een belangrijke taak. 

Misschien moeten daarom de commissieleden even hun ervaring vertellen over het 

penningmeesterschap?” 

 

Iris Schröder: “Acht Janne Prinsen dit nodig?” 

 

Janne Prinsen: “Nee, ik heb met ze alle drie gepraat en er zijn ook sollicitaties geweest. Said heeft al 

veel ervaring, Ruda vind het erg interessant en Juliette van Leuven heeft zich alleen voor deze 

commissie aangemeld en is heel enthousiast.” 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van Baten en LASten 2015/2016 

worden gedechargeerd en de leden van Baten en LASten 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van Baten en LASten 2015/2016 en chargeert 

de leden van Baten en LASten 2016/2017. 

 

BLASsure 

Anne Meijers 

Alexander Böck- Voorzitter 



Sam Gijsen 

Jeaniven Copra 

Lana Hoekstra 

Vincent Greeven 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van BLASsure 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van BLASsure 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van BLASsure 2015/2016 en chargeert de leden 

van BLASsure 2016/2017. 

 

BLASt   

Derek Steeman - Voorzitter 

Very Compen 

Hanna Verberne 

Olga van den Berg 

Gwen Korevaar 

Tinder de Waal 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van bLASt 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van bLASt 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van BLASt 2015/2016 en chargeert de leden 

van BLASt 2016/2017. 

  

non-pLAStic 

Renzo Kohl 

Anna Schultz 

Ilfa van Duivenboden 

Jolente Erdtsieck- Voorzitter 

Iris Bouwhuis 

 

Caspar Schoevaars: “Een suggestie vanuit deze kant gloLASwarming, pLASticvrij, sustainabilLAS, zijn 

allemaal leukere namen dan non-pLAStic. Graag zien we de naam veranderd in een leukere naam dan 

non-pLAStic.” 

 

Iris Bouwhuis: “Hier gaan we het nog een keer over hebben.” 

 

Iris Schröder: “Wil je hier nu verder over praten of kunnen we hier later in het jaar nog op 

terugkomen?” 

 

Caspar Schoevaar: “Dit is handig voor de volgende ALV en dan zien we het de volgende keer wel of er 

een nieuwe naam wordt aangenomen.” 

 

Iris Schröder: “Dan gaan we nu over op het instemmen, de namen waren wel leuke suggesties.”  



 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van de leden van non-pLAStic 

2016/2017 gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder chargeert de leden van non-pLAStic 2016/2017. 

 

GLAShelder 

Jelke Boellen- Voorzitter 

Anna de Wit 

Tomas Brouwer 

Matthijs Mantel 

Willem Hendrik Otten 

 

Jelke Boellen: “Er is iets misgegaan met het filmpje daarom een iets aangepaste presentatie.” 

 

GLAShelder voert een korte rap uit. 

 

Bram de Rijk: “Ik vroeg me af, gezien de aard van de commissie, zou dit de reden zijn voor de 

ongewone genderverhouding?” 

Matthijs Mantel: “Dat is aan het bestuur te wijden zij hebben de commissies ingedeeld. Bij de 

inschrijvingen was het wel gelijk verdeeld. En er is nog een meisje maar die is aan het werk en het 

andere meisje is er helaas al uitgestapt.” 

 

Lisa Korteweg: “Komt het filmpje nog wel op facebook ofzoiets?” 

 

Jelke Boelen: “Ja.” 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van gLAShelder 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van gLAShelder 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van gLAShelder 2015/2016 en chargeert de 

leden van gLAShelder 2016/2017. 

 

Introcommissie  

Sterre Koopman 

Silvan Zomerdijk 

Liselotte Buring 

Melisa Deli 

Heleen Bruggink 

Tim Overkempe- Voorzitter 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van introcommissie 2015/2016 

worden gedechargeerd en de leden van introcommissie 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van introcommissie 2015/2016 en chargeert de 

leden van introcommissie 2016/2017.  



 

 

LASagna 

Santje Kramer-Voorzitter 

Joppa Doedens 

Carmen van Gelderen 

Akke Zielinski 

Elvi van den Beemt 

Ruben van Hoogstraten 

Joosje Lakke 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van LASagna 2015/2016 worden 

worden gedechargeerd en de leden van LASagna 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van LASagna 2015/2016 en chargeert de leden 

van LASagna 2016/2017. 

 

LASpost 

Silke Barendse -Voorzitter 

Anna de Wit 

Margot Hoogerwerf 

Bram de Bruijn 

Hannah van Draanen 

Myrthe Dijkstra 

 

 

Bram de Rijk: “Wie doet de eindredactie van het magazine?” 

 

Silke Barendse: “Dat moeten we nog overleggen.” 

 

Bram de Rijk: “Ik zag namelijk een spelfout in het filmpje, er stond LAStpost.” 

 

Silke Barendse: “We hebben besloten om de naam te veranderen.” 

 

Bram de Rijk: “Kan ik hiervoor een bezwaar indienen?” 

 

Iris Schröder: “Dit gaan we ook de volgende ALV bespreken, als jullie de naam willen veranderen 

moeten jullie minimaal twee weken van te voren een aanvraag doen om het te veranderen. Nu zullen 

jullie nog worden ingestemd met de oude naam.” 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van LASpost 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van LASpost 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van LASpost 2015/2016 en chargeert de leden 

van LASpost2016/2017 



 

 

LAS Fiëstas 

Eva Babliowsky 

Marenthe Middelhof 

Paul Lichtvelt 

Daan Blom 

Fenna van Ommen- Voorzitter 

Juliëtte Dominicus 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van LAS fiestas 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van LAS fiestas 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van LAS Fiestas 2015/2016 en chargeert de 

leden van LAS fiestas 2016/2017. 

 

LASt-Minute 

Jan van Delft 

Silke Hulman 

Bente Jaeger 

Christof Henken 

Aisha Roffel 

Guusje Bloemen- Voorzitter 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van LASt-Minute 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van LASt-Minute 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van LASt-Minute 2015/2016 en chargeert de 

leden van LASt-minute 2016/2017. 

. 

 

KLASseboek 

Joppa Doedens 

Maya Ouwehand 

Ruda van Ravensteijn - Voorzitter 

Santje Kramer 

Catherine Kleynen 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van kLASseboek 2016/2017 worden 

gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder chargeert de leden van kLASseboek 2016/2017. 

 

MastercLASs  

Veerle Kusters 

Eline Kempkes 



Margot Hoogerwerf 

Maartje de Vos 

Bonnie van Vught - Voorzitter 

Elke Burghoorn - Voorzitter 

 

Elke Burghoorn: “We hebben van een joint naar onder andere een tv geruild. En we doneren deze tv 

en ook nog een spel aan de atlaskamer!” 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van mastercLASs 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van mastercLASs 2016/2017 worden gechargeerd. 

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van MastercLASs 2015/2016 en chargeert de 

leden van mastercLASs 2016/2017.  

 

Ouderdagcommissie  

Caspar Schoevaars  

Lisa Korteweg - Voorzitter 

Lars Heuver 

Timothy Bland 

Hanne Oberman 

 

Lisa Kortweg: “Het is traditie dat het oud bestuur deze commissie draait.” 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van ouderdag 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van ouderdag 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van de ouderdagcommissie 2015/2016 en 

chargeert de leden van de ouderdagcommissie 2016/2017. 

 

OverLASt 

Anne Grashof 

Desiree Lawson 

Fenna Woudstra 

Jeaniven Copra 

Iris Bouwhuis 

Ilse Bergsma - Voorzitter 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van overLASt 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van overLASt 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van overLASt 2015/2016 en chargeert de leden 

van overLASt2016/2017. 

 

FLAShdance 

Inez Lommen- Voorzitter 

Emma Wasser 



Maria Deetman 

Fleur Key 

Melissa Deli 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van fLAShdance 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van fLAShdance 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van fLAShdance2015/2016 en chargeert de 

leden van fLAShdance 2016/2017. 

 

PicLASso 

Manuel Groothuysen- Voorzitter 

Daantje Berghuis 

Celine van Westrehnen 

Emma Eigeman 

Marjolijn van Opstal 

Liselotte Buring 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van picLASso 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van picLASso 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van picLASso 2015/2016 en chargeert de leden 

van picLASso 2016/2017. 

 

PapaLASzi 

Silke Barendse 

Elke Burghoorn 

Catherine Kleynen- Voorzitter 

Diede Blauw 

Perry van Loon 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van Papalaszi 2016/2017 worden 

gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van papaLASzi 2015/2016 en chargeert de 

leden van papaLASzi 2016/2017. 

 

SympLAS 

Eike van der Weele 

Myrthe Dijkstra 

Stella Aalderink 

Emma Eigeman 

Yuri van der Horst- Voorzitter 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van sympLAS 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van sympLAS 2016/2017 worden gechargeerd.  



Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van SympLAS 2015/2016 en chargeert de leden 

van SympLAS 2016/2017. 

 

LASquisitie  

Femke Oosterkamp 

Laura van Erp 

Esmee Haverkort-Voorzitter 

Caspar Schoevaars 

Maya Ouwehand 

Maartje De Vos 

 

Indien geen bezwaar zullen met de volgende hamerslag de leden van LASquisitie 2015/2016 worden 

gedechargeerd en de leden van LASquisitie 2016/2017 worden gechargeerd.  

Er is geen bezwaar, Iris Schröder dechargeert de leden van LASquisitie 2015/2016 en chargeert de 

leden van LASquisitie 2016/2017. 

 

De volgorde was niet geheel hetzelfde als in de agenda door sommige technische problemen met 

filmpjes. 

 

15.  H.I.N.W.O.Z.L.  

Hannah van Draanen: “Na al deze mooie filmpjes, helemaal die van sympLAS. Is het niet leuk om een 

LASfilmfestival te organiseren?” 

 

Iris Schröder: “Ja, leuk!” 

 

Manuel Groothuysen: “Piclasso dipst dit.” 

 

Femke Oosterkamp: “Worden alle filmpjes nog online gezet, zodat we ze kunnen terugkijken?” 

 

Marjolein Joosten: “Zijn er mensen tegen dat deze filmpjes online worden gezet?” 

 

Femke: “Kunnen ze niet net zoals de foto’s achter de site?” 

 

Inez Lommen: “Ja, zolang het maar niet openbaar is.” 

 

Iris Schröder: “De filmpjes komen ergens online, hierover hoor je nog meer. Ze zijn in ieder geval niet 

openbaar te zien.” 

 

Lisa Korteweg: “Hoe staat het eigenlijk met de site?” 

 

Iris Schröder: “Daarvoor ben je te laat binnen gekomen, dat is al besproken bij mededelingen. Je kan 

de notulen doorlezen.” 

 



Lisa Kortweg: “Dan heb ik nog iets anders, over de kamer, dit is ook als studentassessor. Ik vind de 

kamer vaak rommelig en ook een beetje stinken, ik wil daarom vragen of jullie daar wat aan kunnen 

doen en het iets netter kunnen maken.” 

 

Iris Schröder: “Hier zijn we mee bezig en we gaan eraan werken.” 

 

Caspar Schoevaars: “Ik had vorig jaar een mooie tv gedoneerd, wordt deze nog opgehangen of mag ik 

hem anders terug hebben?” 

 

Iris Schröder: “In mijn weten was dit tijdens jullie eigen bestuurstijd dus had je het zelf kunnen doen.” 

 

Caspar Schoevaars: “Maar...” 

 

Iris Schröder: “Ik weet niet hoe dat moet, kom je een keer langs om hem op te hangen?” 

 

Esmee Haverkort: “BINNNEN DE TIJD!!”  

 

Esmee Haverkort: “Is er een gratis biertje in het Pothuys?” 

 

Iris Schröder: “Nee” 

 

Yana Mechielsen: “Ik wil nog verzoeken of de mensen die te laat waren nog de presentielijsten willen 

invullen.” 

 

16. Sluiting Iris Schröder sluit de algemene leden vergadering om 21.59  


