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Beste leden,  

Het 36e bestuur der GSV Excalibur nodigt u van harte 

uit voor de ALV van 7 januari 2020. De ALV zal 

beginnen om 18:30 uur en zal plaatsvinden in EOS. 

Het precieze lokaal volgt nog. Tijdens de ALV zal de jaarplanning van het tweede halfjaar worden 

besproken. Daarnaast heeft de penningmeester drie punten die besproken moeten worden.  

Het bestuur verzoekt u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn en de stukken van tevoren 

goed door te lezen. Machtigingen kunnen, voorzien van twee handtekeningen, tot vijf minuten 

voor aanvang schriftelijk worden ingeleverd bij de secretaris. De ALV zal in beginsel worden 

voorgezeten door de voorzitter van het 36e bestuur, mocht er echter behoefte zijn aan een 

andere voorzitter staat de ALV hier vrij in om een andere voorzitter voor deze vergadering aan 

te wijzen. Indien dit het geval is wordt u verzocht dit of voorafgaand aan de ALV of tijdens de 

mededelingen kenbaar te maken. Tekstuele vragen of opmerkingen kunnen voor aanvang van de 

ALV via een e-mail kenbaar worden gemaakt.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dionne Wilbrink 

Voorzitter van het 36e bestuur der GSV Excalibur 

 

 

AGENDAPUNT TIJDSINDICATIE OMSCHRIJVING STATUS 

1.  18:30-18:35 Opening en vaststellen agenda Ter vaststelling 

2.  18:35-18:45 Mededelingen en ingekomen stukken Ter bespreking 

3.  18:45-18:55 Lijst met toezeggingen  Ter bespreking 

4.  18:55-19:05 Notulen ALV 22-10-2019  Ter vaststelling 

5.  19:05-19:25 Reserveringen corrigeren  Ter instemming 

6.  19:25-19:45 Betaling bestuursweekend en alumnidag Ter instemming 

7.  19:45-20:00 Pauze  

8.  20:00-20:20 Afschrijven crediteuren en debiteuren Ter instemming 

9.  20:20-20:40 Afschrijvingen corrigeren Ter instemming 

10.  20:40-21:10 Jaarplanning Ter bespreking 

11.  21:10-21:20 Wat verder ter tafel komt Ter bespreking 

12.  21:20-21:30 Rondvraag en sluiting Ter bespreking 
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Toezeggingen 

- Het 36ste bestuur zegt toe het kopje over ISHA in het beleidsplan zal aanpassen  

- Het 36ste bestuur zegt toe te kijken naar de mogelijkheid van openbare inschrijflijsten 

Doorlopende toezeggingen 2019-2020 

- Het 36ste bestuur zegt toe volgend collegejaar het beleidsplan van LETO op de alv te 

presenteren 

- Het 36ste bestuur zegt toe kritisch te blijven op koepelverenging LETO, met name bij de 

vorming van nieuwe statuten 

  

Agendapunt 3 Algemene Ledenvergadering GSV Excalibur 

Datum 07-01-2020 

Tijdsindicatie 18:45 – 18:55 

Status Ter Bespreking  

Onderwerp Lijst met toezeggingen 

Omschrijving Voor u ligt de lijst met toezeggingen die het 36ste bestuur gedaan heeft 
tijdens de Algemene Jaarvergadering op 22 oktober 2019. Alle toezeggingen 
worden behandeld.  Ook ziet u hieronder de doorlopende toezeggingen voor 
komend jaar opgenomen in het document. Deze zullen niet 
behandeld worden, tenzij er vragen over zijn. 
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Agendapunt 5 Algemene Ledenvergadering GSV Excalibur 

Datum 07-01-2020 

Tijdsindicatie 19:05 – 19:25 

Status Ter instemming 

Onderwerp Reserveringen corrigeren 

Omschrijving De afgelopen jaren is er niet in het boekhoudprogramma of in de balans 
gereserveerd. Het bestuur wil dat dit jaar in één keer doen met een bedrag 
van 550 euro, wat zal resulteren in een verlies van 550 euro op de wint-
verliesrekening van dit jaar en daarvoor wil het bestuur toestemming 
vragen aan de ALV.  
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Agendapunt 6 Algemene Ledenvergadering GSV Excalibur 

Datum 07-01-2020 

Tijdsindicatie 19:25 – 19:45 

Status Ter instemming 

Onderwerp Betaling bestuursweekend en alumnidag 

Omschrijving Het bestuursweekend en de alumnidag zijn niet op de ingestemde begroting 
gezet. Gezien het feit dat het hier om bedragen boven de 500 euro gaat, wil 
het bestuur als nog voor beide uitgaven toestemming vragen.  
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Agendapunt 8 Algemene Ledenvergadering GSV Excalibur 

Datum 07-01-2020 

Tijdsindicatie 20:00-20:20 

Status Ter Instemming  

Onderwerp Afschrijven debiteuren en crediteuren  

Omschrijving Door kleine foutjes in de boekhouding van afgelopen jaar en het niet goed 
bijhouden van de debiteuren en crediteuren in het boekjaar 2017-2018 
staan nog significante bedragen open bij de post debiteuren en crediteuren 
die niet te verklaren zijn. Het bestuur wil deze bedragen graag afschrijven 
voor duidelijkheid in de financiën.  
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Agendapunt 9 Algemene Ledenvergadering GSV Excalibur 

Datum 07-01-2020 

Tijdsindicatie 20:20-20:40 

Status Ter Instemming  

Onderwerp Afschrijvingen corrigeren  

Omschrijving Afgelopen boekjaar zijn er afschrijvingen gemaakt die niet aan het originele 
goed zijn gekoppeld. Hierdoor is er een discrepantie ontstaan in het 
boekhoudprogramma tussen wat er daadwerkelijk is afgeschreven en wat 
er bij het goed staat dat is afgeschreven. Het bestuur wil dit corrigeren om 
zo weer meer overzicht te creëren in de financiën.  



Algemene Ledenvergadering 7 januari 2020   

 
Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur | Erasmusplein 1 (12.11/7.23), 6525 HT Nijmegen 

| 024-3612294 | www.gsvexcalibur.com | excalibur@let.ru.nl 
 

Pagina 7 van 7 

 

 

 

Agendapunt 10 Algemene Ledenvergadering GSV Excalibur 

Datum 07-01-2020 

Tijdsindicatie 20:40-21:10 

Status Ter Bespreking  

Onderwerp Jaarplanning  

Omschrijving Voor u ligt de jaarplanning van de tweede helft van dit verenigingsjaar. De 
activiteiten zullen per week worden besproken.  Hierbij kunnen 
opmerkingen worden gemaakt die worden meegenomen door het bestuur.  
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 GSV Excalibur 
Notulen Algemene Jaarvergadering 

Datum: Dinsdag 22 oktober 2019 

Tijd:  Van 18:03 tot 22:31 uur 

Locatie: EOS 01.610 5 

 

Aanwezigen:    Annemien O., Ayla N., Bram R., Carlijn van der V., Cees T., Dionne 

W., Huub V., Imke van D., Jara van S., Job V., Julia V., Laura van H., Lina S., Imke van D., Isabel M., Jordi 

M.K., Julia V., Maarten G., Michiel de G., Mo Q., Nicolette O., Niels van R., Quinten B., Sam O., Sem van H., 

Steven V., Stijn van N., Stijn S., Susan G., Tim T., Tommy S., Wouter R., Zino D.. 10 

Afwezigen met kennisgeving: Bas O., Elmar van de R., Jelle de V., Jurre B., Koen van K., Niels van 

R., Ronne de B., Sem van H. 

1. Opening en vaststellen agenda 
Bram opent de Algemene Jaarvergadering (AJV) om 18:03 uur. 

 15 

Bram vermeldt dat hij zich niet helemaal lekker voelt. Daarom vraagt hij de ALV rustig te blijven tijdens 

discussies. Daarnaast vraagt Bram de ALV om hoofdelijke stemming tijdens de vergadering. Dit wordt 

vastgesteld. 

 

Stijn S. betreedt de vergadering om 18:06 uur. 20 

 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Lijst met toezeggingen 25 

a. Toezegging lidmaatschapskaarten 

4. Vaststellen notulen 9 september 2019 

5. Verantwoording afgelasting Zomerreis 2019 

6. Jaarverslaggeving 2018-19 

7. Bestuurswissel 30 

Pauze 

8. Verkiezing Raad van Advies 

9. Lidmaatschap LETO 

10. Wat verder ter tafel komt 

11. Rondvraag en sluiting 35 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Wouter leest de machtigingen voor: 

1. Bas O. machtigt Jara van S.; 
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 2. Elmar van de R. machtigt Huub V.; 

3. Jelle de V. machtigt Jara van S.; 

4. Jurre B. machtigt Job V.; 

5. Koen van K. machtigt Tim T.; 

6. Niels van R. machtigt Job V.; 5 

7. Ronne de B. machtigt Zino D.; 

8. Sem van H. machtigt Zino D.; 

 

● Het stemgetal bedraagt 34. Er zijn 26 aanwezigen. 

 10 

3. Lijst met toezeggingen 
Het 35ste bestuur: 

1. zegt toe het jaarverslag zoveel mogelijk vanuit de optiek van de vereniging i.p.v. het bestuur te 

schrijven. 

 15 

Het 36ste bestuur: 

Dionne licht toe dat er eentje ontbreekt. Hierop komt zij later terug. 

 

1. zegt toe dat er tijdens de volgende ALV verteld wordt hoeveel actieve internationale leden de 

GSV heeft; 20 

Dat is er één. 

2. zegt toe dat er georiënteerd gaat worden op samenwerking met een andere vereniging voor het 

congres; 

Hier wordt aan gewerkt. Mo is in gesprek met de studievereniging van Filosofie. 

3. Zegt toe dat Docent bijt Hond op de begroting en jaarplanning wordt ingevoerd; 25 

4. zegt toe dat er een stukje over ISHA in het beleidsplan komt; 

5. zegt toe dat er op de AJV over LETO‐lidmaatschap gestemd gaat worden; 

6. zegt toe te gaan kijken naar een andere invulling van de borrels; 

Dionne verzoekt de ALV input te geven aan het bestuur. 

7. zegt toe LETO te gaan vragen naar de mogelijkheden omtrent samenwerking met betrekking tot 30 

het scheiden van afval; 

LETO reageerde positief op dit voorstel. Zolang de GSV lid blijft, wil LETO hier verder op ingaan. 

8. zegt toe dat het gewijzigde beleidsplan vanaf 1 oktober inzichtelijk is voor de leden; 

 

Nicolette valt Dionne bij: de toezegging die ontbrak was het nagaan hoeveel gezelschappen momenteel 35 

bestaan. Dat zijn er vooralsnog geen. 

 

Doorlopende toezeggingen 

9. zegt toe dat er bij de oriëntatie op een andere bank kritisch gekeken zal worden naar de bronnen 

en de internationale mogelijkheden; 40 

10. zegt toe dat de keuze om van bank te wisselen wordt gemaakt door de ALV. 

 

Doorlopende toezeggingen 2018‐2019 
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 1. Voortaan meer aandacht te besteden aan de opkomst bij een ALV; 

2. commissiepenningmeesters voldoende te begeleiden in hun rol; 

3. voorzichtig om te springen met de door hen aangekochte bestuurskleding. 

 

a. Toezegging lidmaatschapskaarten 5 

Jordi vat samen dat het vragen om een vergoeding voor een nieuwe lidmaatschapskaart wel mag volgens 

het HR, anders dan de vorige ALV was besloten. 

 

Huub zegt dat het hier wel om een ALV-besluit gaat. Nu wordt deze terzijde geschoven. Het bestuur mag 

de ALV verzoeken het besluit te wijzigen. Dionne zegt dat het niet de bedoeling was voorbij te gaan aan 10 

de ALV. 

 

Huub vraagt naar de stickers: gelden zowel passen met als zonder stickers? Dionne ontkent dit: slechts 

passen met stickers zijn geldig, eens de stickers geplakt gaan worden.. 

 15 

Carlijn vraagt of er gestemd wordt over de lidmaatschapskaarten. Ze meent dat een ALV-besluit per 

stemming moet. Huub springt in en zegt dat de ALV gevraagd moet worden naar stemming. Bram vraagt 

het de ALV, maar er is geen behoefte naar stemming. 

4. Vaststellen notulen 9 september 2019 
Job merkt op dat er geen paginanummers zijn. Daarnaast merkt hij over de visie van LETO op: ook al 20 

mag een letterenvereniging niet aanwezig zijn bij een LETO-ALV, mag zij alsnog meebeslissen over het 

prijzengeld van de Prijs der Humaniora. Deze is namelijk voor alle letterenverenigingen, ongeacht hun 

lidmaatschap bij LETO. Verder rectificeert Job zijn opmerking over conferenties, onder 

internationalisering: hij had het over taalconventies. Deze kan de GSV van de universiteit overnemen 

om discussie te voorkomen. Daarnaast moet Student Support onder het kopje Intercom vervangen 25 

worden door International Office. Hierbij refereert hij aan pagina drie. 

 

Huub merkt op dat er bij het kopje privacy een toezegging is gedaan, maar deze niet is meegenomen in 

de lijst met toezeggingen. 

 30 

Job merkt verder op, over betalingen op pagina 16, regel 23, dat deze juist onoverzichtelijk werden 

ingevoerd. 

 

Huub benadrukt, aangaande pagina 19, regel 18, dat hij hier zowel Sam van E. als Sam O. bedankt. Verder 

merkt hij op dat er op pagina 20, regel 25, eveneens een toezegging ontbreekt. Daarnaast zijn op pagina 35 

21 de heersende ideeën die worden aangehaald voor hem volstrekt onduidelijk. Job geeft aan dat zijn 

reactie slaat op Bram zijn opmerking. Tot slot zou Huub graag terugkomen op ISHA bij de w.v.t.t.k. van 

deze vergadering. Overigens meldt hij dat ‘met inachtneming van de toegezegde wijzigingen’ ontbreekt 

bij het stemmen over het beleidsplan. 

 40 

Tim bedoelde tijdens de vorige ALV, over zijn opmerking bij het al dan niet herzien van de statuten, dat 
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 er ieder jaar wel een excuus/reden gevonden kan worden voor het niet herzien van de statuten. Dit staat 

in de notulen foutief vermeld. Daarnaast heeft hij een opmerking namens Koen: bij de vorige ALV is 

geïnformeerd naar een ander stamcafé. Zijn er al gesprekken geweest met andere cafés? 

 

Huub springt in en zegt dat dit een inhoudelijke vraag is die beter in de rondvraag gesteld kan worden. 5 

 

Met inachtneming van de bovenstaande opmerkingen zijn de notulen vastgesteld. 

5. Verantwoording afgelasting Zomerreis 2019 
Zino vraagt, naar aanleiding van het go/no-go moment dat voor de Zomerreis was gesteld, of er toen al 

dingen waren georganiseerd. Tim zegt dat er toen nog niet op papier stond. 10 

 

Job informeert naar het uiteindelijke aantal aanmeldingen. Tim zegt dat er uiteindelijk dertien 

aanmeldingen waren. Er waren vijftien aanmeldingen nodig om quitte te spelen. 

 

Tim vraagt namens Koen wat er met de huidige Reiscommissieleden is afgesproken: zouden zij twee of 15 

drie reizen organiseren? Tim zegt dat men er vanuit mag gaan dat leden wel met drie reizen meegaan. 

Wel was vanaf het begin van het jaar duidelijk dat één commissielid niet mee zou gaan op Zomerreis. 

 

Job snapt Tim niet. Job meent dat leden in een commissie gaan met een doelstelling, waarbij ze akkoord 

gaan met de verantwoordelijkheden. Hij vindt dat dit een algemene regel is binnen de GSV. Tim is het 20 

met Job eens, al geeft hij aan dat het niet mogelijk is mensen te dwingen. Zino reageert dat hij het met 

Tim eens is, al kunnen mensen wel meewerken en niet meegaan. Stijn bevestigt het sentiment van Job. 

Hij benadrukt wel dat de GSV een vereniging op vrijwillige basis is. Dwang is hierbij volgens hem niet 

mogelijk. Job geeft aan dat de vereniging er nu wel financieel onder lijdt. Voortaan zou volgens Job 

eerder duidelijk moeten zijn of een commissielid wel of niet meegaat. Het zou niet mogelijk moeten zijn 25 

dat commissieleden kort van tevoren afzeggen, waardoor de GSV voor de kosten moet opdraaien. Job 

denkt dat er sancties tegenover mogen staan. Stijn reageert dat hij Job begrijpt, al zou dat dan 

contractueel vastgelegd moeten worden. 

 

Bram kapt de discussie af met de opmerking dat het nu uitloopt op een discussie over wat 30 

commissielidmaatschap inhoudt. Job sluit af dat er voor de nieuwe Reiscommissie wel duidelijke 

afspraken kunnen gelden. Jordi zegt dat dit tijdens de sollicitaties, de verplichting om mee te gaan, 

duidelijk is gecommuniceerd. Hij wil wel flexibel blijven als er een goede reden is om er niet bij te zijn. 

 

Zino vraagt opheldering over de persoon die volgens regels 30 tot en met 35 tijdens vergaderingen 35 

aangaf niet mee te willen gaan. Had deze persoon al betaald? Tim ontkent dit. Zino denkt dat het wel zo 

eerlijk is als de commissie gelijk met de reizigers moet betalen. Jordi vult aan dat dit voor de Kleine Reis 

al wel is gebeurd. Job sluit zich bij Zino aan. Deze regel mag volgens hem in een draaiboek opgenomen 

worden. 

 40 

Huub vraagt Tim of alle afmeldingen van de commissieleden als een verrassing kwamen: er was een 

conflict tussen verschillende commissieleden en de algemene motivatie daalde. Volgens Huub zou 

eerder al vastgesteld kunnen zijn dat de commissie de reis niet had kunnen organiseren. Tim geeft toe 
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 dat hij dit had moeten opmerken, maar dat hij vanuit zijn eigen enthousiasme voor de reis de commissie 

bleef aansturen. 

 

Carlijn merkt op dat dit antwoord niet strekt met de inhoud van de brief. Tim geeft aan dat de commissie 

na de Grote Reis redelijk was opgebrand. Voorafgaand aan de Grote Reis was er nog niets georganiseerd 5 

voor de Zomerreis. Carlijn vraagt naar aanleiding van zijn toelichting het instorten van de commissie 

ook verder uit te werken in de brief. Volgens Tim is dat in de huidige vorm al voldoende gebeurd. Carlijn 

sluit zich bij nader inzien bij Tim aan. 

 

Stijn meent dat er twee zaken door elkaar heen lopen. Enerzijds was er inderdaad een conflict tussen 10 

twee commissieleden, al was dat indertijd ook uitgepraat. Anderzijds kampte de commissie met een 

energietekort voor het organiseren van een derde reis. Dat er tot aan de Grote Reis niet is gesleuteld aan 

de Zomerreis is verder geen gekke gang van zaken. Zino denkt dat dit duidelijker in de brief vermeld 

mag worden. 

 15 

Huub denkt dat het waardevol kan zijn concrete lessen voor de toekomst onderaan de brief te zetten. 

 

Stijn denkt dat er goed gekeken moet worden naar het animo voor een derde reis in de zomer. De ALV 

moet goed overwegen of dit een verplicht te organiseren activiteit moet worden. 

 20 

Jordi voegt toe dat de huidige Reiscommissie nog moet overleggen of de Zomerreis plaats gaat vinden. 

Tim geeft aan hier graag bij te zijn. Jordi reageert ook direct op Stijn: de commissie staat open voor input 

bij dit punt. Er vindt binnenkort een brainstorm plaats in de commissie over deze kwestie. 

 

Huub komt terug op het format van de Zomerreis. Deze is er bewust niet, zodat deze open ligt voor de 25 

creabea van de commissie. 

 

Cees denkt dat, indien de Zomerreis doorgang vindt, de data snel bekend moeten zijn: mensen plannen 

hun vakantie lang van tevoren. 

 30 

Carlijn complimenteert het 35ste voor de uitgebreide toelichting. 

6. Jaarverslaggeving 2018-19 
Steven draagt het advies van de Raad van Advies (RvA) voor: 

Geachte leden der GSV Excalibur, geacht 35e bestuur der GSV excalibur, 
 35 
Vandaag kijken we terug op het afgelopen lustrumjaar en wordt traditiegetrouw de 
bestuursverantwoordelijkheid overgedragen op een nieuw geheel. Dankzij de scheiding die de 
vereniging heeft aangebracht tussen beleids ALV en AJV zal  er vandaag enkel geoordeeld worden 
over de jaarverslaggeving van het vijfendertigste bestuur. 
 40 

Uw Raad van Advies geeft traditiegetrouw een advies over de jaarverslaggeving maar wil deze 
gelegenheid ook aangrijpen om enkele memorabele momenten van het afgelopen jaar onder jullie 
aandacht te brengen. 
 
Het afgelopen jaar hebben herzieningen van het HR en de statuten om die in overeenstemming te 45 
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 brengen met de praktijken en gewoonten van onze vereniging constante aandacht gehad van deze 
vereniging. Door een samenloop van omstandigheden heeft dat het afgelopen jaar niet mogen 
leiden tot de zo gewenste, en in principe noodzakelijke wijziging van de statuten. Een gegeven dat 
we aankomend jaar niet wéér zouden mogen constateren – we roepen de ALV dan ook op hier 
constant alert op te blijven. 5 

 
Dan de jaarverslaggeving. Bij het lezen daarvan viel ons op dat in vergelijking met vorige jaren de 
mate van gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid, het nemen daarvan en de professionele 
houding van het bestuur een steeds toenemender verloop kennen. Over het algemeen genomen zijn 
wij dan ook waar het stijl, vorm en inhoud betreffen uitgesproken positief. Er wordt goed en waar 10 
nodig gedetailleerd teruggeblikt. Wel betreurt de RvA het dat uit dit recente verleden niet altijd 
lessen voor de toekomst worden getrokken. bijvoorbeeld bij de boekverkoop en de 
acquisitiecommissie wordt niet gereflecteerd op de handelingen van de vereniging en hoe een 
volgend bestuur dit beter op zou kunnen pakken. Niettemin vormt het jaarverslag een degelijke 
kennisbasis over het reilen en zeilen van de vereniging het afgelopen jaar. De verantwoording van 15 

het niet doorgaan van de Zomerreis vormt hier een hoogtepunt. Het verloop van gebeurtenissen 
wordt genoemd maar er wordt niet teruggedeinsd om de hand in eigen boezem te steken. De RvA 
spreekt zijn complimenten uit voor deze uitvoerige en waardevolle evaluatie. 
 
De RvA is zeer positief over de uitgebreide toelichting bij de financiële jaarverslaglegging. Door 20 

elke post toe te lichten worden de resultaten leesbaarder, begrijpelijker en overzichtelijker voor de 
ALV. In zijn algemeenheid zien de jaarresultaten er keurig uit. Over een aantal zaken is de RvA wel 
kritisch. In de eerste plaats betreft dat enkele overschrijdingen van meer dan 500 euro. Hoewel de 
betreffende uitgaven uit verenigingsgewoonte voortvloeien, had het bestuur hier op voorhand 
toestemming moeten vragen aan de ALV dan wel de RvA. Enkele overschrijdingen waren op de 25 
Halfjaarlijkse ALV al voorzien, maar destijds niet meegedeeld. Voorts benadrukt de RvA dat het níet 
de bedoeling is dat persoonlijke uitgaven met de verenigingspas worden gedaan. Daarnaast 
constateert de RvA dat er meer uitgaven zijn gedaan aan representatiekosten dan begroot. Dat is 
bij een post die in het verleden veelvuldig bediscussieerd is op zijn zachtst gezegd onhandig. Tot 
slot merkt de RvA op dat in plaats van het begrote negatieve saldo van bijna tweeduizend euro 30 

uiteindelijk slechts een negatief saldo (zonder afschrijvingen) van enkele tientallen euro’s is 
gerealiseerd. De RvA vraagt zich af of dit gedurende het verenigingsjaar niet bijgestuurd had 
kunnen worden. Ondanks dit is de RvA positief over de resultaten. Verder inhoudelijk oordeel laat 
de RvA aan de Kascommissie en de ALV. 
 35 

Al met al is ons advies m.b.t. de jaarverslaggeving onder voorbehoud van een positief advies van de 
kascommissie om in te stemmen. Ook ziet de RvA geen kwaad in het LETO lidmaatschap – het 
beleidsplan oogt onderbouwd en wekt ons vertrouwen. Wel willen we u met nadruk aanraden 
vinger aan de pols te houden om de zeggenschap én de controle bij de leden van deze vereniging te 
houden. 40 
 
Wij willen de ALV en het vijfendertigste bestuur bedanken voor het vertrouwen dat we het 
afgelopen jaar mochten genieten en kijken uit naar een prachtig zesendertigste verenigingsjaar. 
 
Hartelijke groet 45 

 
Uw Raad van Advies, 
 
Sam M. 
Niels van R. 50 

Carlijn van der V. 
Julia V. 
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 Steven V. 
 

Algemene opmerkingen 

Job merkt namens Jurre op dat er behoorlijk wat taalfouten in het verslag staan. Hij vraagt het bestuur 

het verslag tijdens het verwerken van alle opmerkingen ook na te lopen op taalfouten. 5 

 

Job merkt zelf nog op dat hij een bijgevoegde jaarplanning mist, naast algemene informatie over de 

activiteiten en de opkomst daarbij. Hier had hij bij de halfjaarlijkse ALV wel om gevraagd. Ayla geeft aan 

dat dit er wel degelijk in staat. Job trekt zijn opmerking terug. 

 10 

1. Voorwoord 

2. Algemeen 

2.1. Alumni 

Huub vraagt naar de reünistenkring. Hij vraagt of deze wordt doorgegeven aan het nieuwe bestuur. 

Bram bevestigt dit. Sam en Jordi zijn hierop ingewerkt. Huub zich af hoeveel vertrouwen kan worden 15 

gegeven aan een onofficiële kring voor het organiseren van alumni in plaats van een verenigingsorgaan. 

Bram licht toe dat dat de kring uit alumni bestaat en dat zij op eigen initiatief tijd en moeite erin blijven 

steken. 

 

Carlijn vraagt om meer inzicht in de reünistenkring. Bram antwoordt dat het zo laagdrempelig gehouden 20 

wordt, dat de huidige alumni die erin zitten op hun eigen manier ermee om kunnen gaan. Carlijn vraagt 

wie erin zitten. Dat zijn: Bram R., Job V., Koen van K., Lennert S., Rob J. en Savannah M., naast Jordi en 

Sam. 

 

Sam verduidelijkt dat de twee ouderen in de kring niet organiseren. Bram bevestigt dit. Lennert en Job 25 

zetten hun netwerk in, brengen ideeën ter tafel en denken in algemene zin mee over alumni-activiteiten. 

De uitvoer bij het GSV-bestuur. Carlijn vraagt om een toevoeging hiervan. 

 

Zino merkt op dat er sinds kort ook een alumni-officer is vanuit de universiteit. Hij stipt de mogelijkheid 

aan hiermee te bellen over mogelijkheden. Ayla reageert dat er vorig jaar al contact was, maar dat dit 30 

geen resultaat leverde. Zino valt haar in de reden dat er, anders dan gedacht iets is veranderd ten 

opzichte van vorig jaar. 

 

Huub vraagt of er een regeling is omtrent het benaderen van nieuwe alumni. Bram ontkent niet. Hij 

vertelt dat de GSV geen inzicht kan krijgen in de alumni van de universiteit. 35 

 

Wouter vult aan dat de GSV geen inzicht hoef te hebben in de alumni van de universiteit, maar slechts 

een beroep hoeft te doen op de mogelijkheid berichten via de universiteit te verspreiden. Job benadrukt 

dat alle alumni van de opleiding Geschiedenis de aankondiging van de afgelopen alumni-activiteit 

hebben ontvangen. 40 

 

2.2. Boekenverkoop 

Huub informeert naar de de onderhandeling met Dekker van de Vegt enerzijds en het aflassen van de 

halfjaarlijkse boekenverkoop anderzijds. Hoe ver waren de onderhandelingen al gevorderd tijdens het 

moment van de halfjaarlijkse boekenverkoop. Wouter geeft toe dat de halfjaarlijkse boekenverkoop er 45 

vooral bij in is geschoten door zijn eigen nalatigheid. De onderhandelingen waren nog in een beginnende 
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 fase. 

 

2.3. Duurzaamheid 

2.4. Herzieningen 

Huub vraagt naar een verklaring voor het niet doorvoeren van functiewijzigingen. Bram meent dat dit 5 

te maken had met een gebrek aan tijd. Het bestuur zegt toe deze reden te verduidelijken in het verslag. 

 

2.5. Privacy 

Job merkt namens Jurre op dat er bij het ingebruiknemen van Almanapp sprake zou zijn geweest van 

een datalek, terwijl dit ontbreekt in het verslag. Bram zegt dat dit wordt toegevoegd. 10 

 

2.6. Internationalisering 

Huub vraagt naar de nota naar aanleiding van de thema-ALV. Wouter zegt dat deze is rondgestuurd. 

 

Zino promoot dat er sinds dit jaar een Functionaris Internationalisering is in de FSRL. 15 

 

3. Boekhouding 

Carlijn complimenteert Cees voor de gemaakt vernieuwingsslag. 

 

3.1. Betalingen 20 

3.2. Conscribo 

Huub complimenteert Cees voor het heldere stuk. 

 

3.3. Kascommissie 

Huub merkt op dat de Kascommissie leegloopt. Hij vraagt zich af of met een nieuwe commissie het 25 

hanteren van een rommelige planning rondom de kascontroles verholpen zal zijn. Job reageert dat de 

commissie zich geleidelijk aan af zal bouwen. Zodoende kunnen er volgend jaar nieuwe mensen 

meelopen. Toen Job er zelf bij kwam liep men al achter vanwege opstartproblemen. 

 

Carlijn vraagt de Kascommissie of zij denken dat de controle nauwkeurig genoeg is geweest om alle 30 

fouten eruit te halen. Job bevestigt dit. 

 

4. Commissies 

4.1. Acquisitiecommissie 

Carlijn mist een reflectie bij de commissie. Daarnaast leest ze iets over eetacties, terwijl interne 35 

sponsoring niet langer zou plaatsvinden. Tim zegt dat hij geen duidelijke visie had voor de commissie 

aan het begin van het jaar. De commissie had dit eveneens niet vanwege haar onervarenheid. Carlijn 

vraagt of gedurende het jaar ook geen plan is bedacht. Tim meent dat een dergelijk plan voorafgaand 

aan het jaar al klaar moet liggen, om dit vervolgens duidelijk met sponsoren te kunnen communiceren. 

Als een vereniging inflexibel is, zijn sponsoren minder snel geneigd te sponsoren. Carlijn vraagt hoe de 40 

commissie zich heeft voorbereid op het volgende jaar. Tim geeft aan dat hij zijn opvolger tips heeft 

gegeven. Carlijn concludeert dat de door Tim genoemde voorbereidingen dus niet zijn getroffen. 

 

Steven vraagt wat het bestuur heeft gedaan om de commissie soepeler te laten draaien. Daarnaast merkt 

hij op dat er een basis voor een duurzamere commissie mist. Tim zegt dat hij de duurzamere basis in 45 

ieder geval heeft besproken met zijn opvolger. Het bestuur heeft verder niets gedaan aan het 
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 functioneren van de commissie. 

 

Carlijn merkt op dat er op regel twintig wel degelijk wordt gesproken over een duurzamere basis voor 

de commissie deze zin mag daarom verwijderd worden uit het verslag. Jordi sluit zich hierbij aan. 

 5 

Carlijn vraagt naar de eetacties. Tim antwoordt dat het doel van de eetacties was om mensen naar de 

kamer te trekken, en niet zozeer om winst te maken. Cees merkt op dat er wel degelijk winst op de 

eetacties is gemaakt. Deze moeten dus slechts kostendekkend zijn. Job merkt hierbij op dat de 

transactiekosten ook meegenomen moeten worden in de berekening. Daarbij kan er ook gratis eten 

uitgedeeld worden. 10 

 

4.2. Activiteitencommissie 

Huub looft de Brood en Spelen. Bram sluit zich hierbij aan. 

 

4.3. Archiefcommissie 15 

Huub merkt op dat de afgelopen elf jaar niet geïndexeerd zijn. Daarnaast vraagt hij of de huidige wijze 

van lopend archiveren dekkend is. Wouter ontkent dit: veel archiefstukken worden niet aangeleverd. 

Verder zegt Huub dat de commissie de secretaris in de lopende archivering kan ondersteunen, terwijl 

dit door de afgesproken taakverdeling niet is gebeurd. Hij denkt dat deze taakverdeling meer reflectie 

behoeft in het verslag. 20 

 

4.4. Concertcommissie 

Jara merkt namens Jelle op dat de bestuursverantwoordelijke in dit stuk geen verantwoordelijkheid lijkt 

te nemen voor de genoemde knelpunten. Bram is het hier mee oneens: dit staat er wel degelijk. Cees vult 

aan dat het verslag vanuit de vereniging is geschreven. 25 

 

Carlijn merkt op dat ze van dit gedeelte van het verslag een negatief gevoel krijgt, terwijl er wel een 

uitstekend jaar is gedraaid. Carlijn denkt dat de balans van de positieve en negatieve punten positiever 

mag zijn. 

 30 

Tim vraagt namens Koen hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat de omschreven fout niet 

nogmaals gemaakt wordt. Dionne denkt dat hetgeen fout ging, vooral gebeurde omdat er bijzonder snel 

gehandeld moest worden. Doorgaans wordt er namelijk eerder gecommuniceerd over beschikbare 

plekken voor festivals. Ze vertelt verder dat GSV-leden in ieder geval de kans moeten krijgen om me te 

gaan op festivals, al hebben zij niet per se voorrang op niet-leden. Wie het eerst komt, wie het eerst 35 

maalt. Job raadt het bestuur aan om commissies geen bevoorrechte positie te geven. 

 

4.5. Congrescommissie 

Huub reageert op de onbenutte kansen bij de pr van het congres. Hij zegt dat hij de pr telkens te laat 

heeft aangeleverd, al zijn er geen kansen onbenut gebleven. Huub denkt dat het grotere publiek 40 

onvoldoende werd aangesproken door het thema, ondanks de enthousiaste sprekers en de aangetoonde 

relevantie van het onderwerp. Verder mag er lof komen voor de commissie voor het proberen van een 

nieuwe aanpak. Maarten zegt dat ook hij de pr soms te laat heeft aangeleverd. Carlijn voegt nog toe dat 

op de dag van het congres colleges gewoon doorgingen. 

 45 

4.6. Eerstejaarscommissie 
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 Huub volgt de redenering in het verslag niet helemaal. Waarom zou de Eerstejaarscommissie 

eerstejaarsstudenten beter laten integreren in het commissiewerk dan andere commissies? Ayla 

antwoordt dat de commissie in samenwerking met andere commissies verschillende activiteiten heeft 

georganiseerd. Deze samenwerking realiseerde een betere doorstroom van commissieleden tussen de 

betrokken commissies. Huub vraagt waarom commissies niet zelfstandig activiteiten konden 5 

organiseren. Ayla denkt dat de samenwerking de activiteiten laagdrempeliger maakte. 

 

4.7. Feest- en borrelcommissie 

4.8. Historisch Institutioneel Tijdschrift 

Huub zegt dat de op regel elf bedoelde edities slechts de reiseditie betreft. Verder zijn de 10 

activiteitenverslagen meer gaan bloeien op het HInTernet. Dit is het vermelden waard. 

 

4.9. Internationaliseringscommissie 

4.10. Lustrumcommissie 

Job vraagt namens Jurre welk doel de overgebleven prijzen van de lustrumweek zullen dienen. Mo 15 

reageert dat er nog een reminder verstuurd zal worden. Prijzen die daarna overblijven worden op een 

nader te bepalen moment herverloot. 

 

4.11. Onderwijs- en Lezingencommissie 

Jordi vraagt om een reflectie op de Docent Bijt Hond-activiteit. Bram antwoordt dat deze al in het 20 

halfjaarlijkse verslag is opgenomen. 

 

4.12. PR-commissie 

4.13. Publieksgeschiedeniscommissie 

Zino merkt op dat een project in samenwerking met Maarten P. op de klippen is gelopen. Zino legt 25 

hiervan de schuld bij Maarten zijn afwezigheid en onbereikbaarheid. 

 

4.14. Reiscommissie 

4.15. Sportcommissie 

 30 

Bram pauzeert de vergadering om 19:33 uur. 

Bram hervat de vergadering om 19:41 uur. 

 

● Het stemgetal bedraagt 34. Er zijn 26 aanwezigen. 

 35 

5. Externe contacten 

5.1. Merchandise 

Job vraagt namens Jurre of de beschreven knelpunten en daaropvolgende lessen aan het 

lustrumdraaiboek zijn toegevoegd. Bram ontkent dit. Job vraagt of deze opmerkingen ergens bewaard 

kunnen worden voor het volgende lustrum. Bram vraagt zich af waar het dan opgeslagen zou moeten 40 

worden. Mo denkt dat vanuit de oude Lustrumcommissie een draaiboek opgesteld zou kunnen worden. 

Mo zegt toe hiermee aan de slag te gaan. 

 

5.2. Opleiding 

5.3. Koepelverenigingen 45 

5.3.1. LETO 
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 Steven vraagt waar het ontevreden gedeelte van de half tevreden blik vandaan komt. Wouter legt uit dat 

dit komt door het nauwelijks daadkrachtig aanpakken van de aangekaarte problemen van de koepel 

 

Job vraagt of alle geleverde kritieken zijn overgenomen tijdens bijvoorbeeld het bespreken van het 

huishoudelijk reglement van de koepel. Wouter vat zijn antwoord samen met de woorden pick your 5 

battles. Met andere woorden: toen de galalocatie bepaald moest worden, en de kleine verenigingen zich 

verenigde in hun stem, waardoor de Waagh als locatie werd gekozen, heeft het bestuur weinig 

tegengestribbeld. Tegelijkertijd liet de GSV zich heel duidelijk en veelvuldig uit over een kwestie als het 

huishoudelijk reglement van de koepel, waarbij zij voluit kritisch bleef. 

 10 

Mo vraagt naar aanleiding van regel dertig wat wordt bedoeld met het spreekwoordelijke doekje voor 

het bloeden. Wouter zegt dat LETO met het huishoudelijk reglement heeft gepoogd de armzalige 

statuten op te poetsen. 

 

5.3.2. SGN 15 

5.3.3. SOFv 

 

6. Interne contacten 

6.1. Activiteiten 

Huub snapt de zin op regels zeven en acht niet helemaal. Ayla licht toe dat het verschil in opkomst tussen 20 

formele en informele activiteiten merkbaar was. Bij formele activiteiten lag deze gemiddeld lager. Dit 

kan nog toegevoegd worden. 

 

Carlijn vraagt naar aanleiding van regel zeven naar de hoeveelheid ledenuurtjes. Ayla licht toe dat deze 

soms kwamen te vervallen. 25 

 

Job vraagt het bestuur cijfermatig verslag te leggen van de opkomsten bij formele en informele 

activiteiten. Het bestuur gaat hier niet op in. 

 

Mo merkt op dat niet staat vermeld welke twee activiteiten door een gebrekkig aantal aanmeldingen 30 

niet door zijn gegaan. Het bestuur voegt deze twee activiteiten nog toe. 

 

6.2. Algemene vergaderingen 

Nicolette vraagt om meer reflectie op de doorgevoerde wijzigingen over de AJV. Dit wordt toegevoegd. 

 35 

Tommy S., Isabel M., Laura van H., Stijn van N. en Julia V. betreden de vergadering. 

 

 

6.3. Borrels 

Job vraagt namens Jurre hoe de functie van themaborrels is meegegeven tijdens de inwerking. Bram 40 

denkt dat het is gegaan zoals het is omschreven. 

 

Mo merkt op dat het verslag zichzelf tegenspreekt, omdat twee Vrijmibo’s zijn komen te vervallen door 

extra feesten. Bram merkt op dat ‘gezien’ hier onjuist is gebruikt. 

 45 

Huub vraagt of het bestuur heeft kunnen achterhalen waarom de vraag naar, en het enthousiasme voor 
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 Vrijmibo’s afnam gedurende het jaar. Bram zegt dat er aanvankelijk animo voor was, maar dat dit vanaf 

januari sterk afnam. Ayla vult aan dat de opkomst telkens te wensen overliet. Bram hervat door de 

Vrijmibo in de lustrumweek aan te halen: deze was de laatste grote borrel op vrijdagmiddag. Vervolgens 

bleek het in de jaarplanning telkens erg druk te zijn in de week van vrijmibo’s. Hierom is besloten na 

april geen Vrijmibo’s meer te organiseren. Cees wil het gebrekkige financiële huishouden ook 5 

onderstrepen. 

 

Steven merkt op dat in het halfjaarlijkse verslag juist stond dat de Vrijmibo’s juist prettig bevielen. Hij 

vraagt zich af of het minder organiseren omdat mensen er niet naar vroegen een geldig argument is. 

Bram denkt, zodra het animo voor andere activiteiten die in plaats daarvan doorgang kunnen vinden, 10 

van wel. Steven meent dat de nadruk in deze alinea dan verkeerd is gelegd. Het bestuur past deze alinea 

aan. 

 

Zino haakt nog in op Ayla: verschillende vormen van een activiteit trekken verschillende hoeveelheden 

mensen aan. De kennis dat de verschillende factoren inspelen op de opkomst, is overgedragen, zegt Ayla. 15 

 

6.4. Commissiefunctionarissen 

6.4.1. Commissiehoofden 

Jordi vraagt naar de bijeenkomsten. Ayla antwoordt dat de eerste twee erg succesvol waren, al liet de 

laatste te wensen over. Bij de laatste vergadering was er wel animo om een andere insteek voor 20 

commissiedraaiboeken. Dit komt onvoldoende terug in het verslag. 

 

6.4.2. Commissiepenningmeesters 

Huub vraagt waarom het penningmeesterschap niet altijd even serieus genomen werd. Cees antwoordt 

dat er niet naar zijn instructies gehandeld werd en de communicatie gebrekkig was. Cees zegt dat de 25 

bestuursverantwoordelijken erop zijn aangesproken. Het is dus de laksheid van de 

commissiepenningmeesters zelf. 

 

6.4.3. PR-functionarissen 

 30 

6.5. Lustrumweek 

6.6. Raad van Advies 

Job namens Niels: hoe vond de huidige RvA de werkverdeling van RvA en andere 

verantwoordelijkheden bevallen? Carlijn zegt dat ze er voldoende tijd aan heeft kunnen besteden. Soms 

was het lastig te combineren, al konden mensen elkaar opvangen. Daarnaast staat ze naar eigen zeggen 35 

nog dicht genoeg bij de vereniging. Steven sluit zich hierbij aan, al kwam het werk wel vaak bij dezelfde 

personen te liggen. Julia vult aan dat het haar in eerste instantie evenzo goed lukte, al viel dit later tegen. 

Daar is ze altijd eerlijk over geweest. Ze zou zich terug willen trekken als RvA-lid. 

 

6. Interne contacten - Algemeen afsluitend 40 

Job vraag namens Jurre of er een stukje toegevoegd kan worden over de time-out van Tim. Job reageert 

hier zelf op: hij is het oneens met dit verzoek van Jurre. Hij complimenteert het bestuur voor zijn 

handelen en zegt dat er slechts kort op gereflecteerd hoeft te worden. 

 

Carlijn denkt dat het wel essentieel is voor wat er in de vereniging is gebeurd. Dit kan wel op papier 45 

gezet worden. Dus: wat het voor de vereniging heeft betekend. 
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Bram denkt dat het proces om de time-out heen wel omschreven mag worden. 

 

7. Promotie 

7.1. Sociale media 5 

7.2. Nieuwsbrief en websiteberichten 

7.3. Website 

Jara vraagt namens Jelle of regel 36, waarin staat dat het inplannen van tijd lastig was, concreter 

uitgewerkt kan worden, of dat dit geschrapt kan worden. Susan reageert dat het vooral bij de 

communicatie tussen het 34ste en het 35ste bestuur was. Susan geeft aan zelf te weinig concreet te 10 

hebben gemaakt wat ze precies wilde gaan doen met de website. Hierdoor is de website minder haar 

streven geweest. Ze past het stukje aan, zegt ze. 

 

Wouter denkt dat het gehele bestuur telkens weinig daadkrachtig heeft gehandeld met betrekking tot 

het doorvoeren of schrappen van de nieuwe website. Daarbij heeft het hele bestuur te weinig nadruk 15 

gelegd op de website. 

 

Carlijn denkt dat hier ook een overzicht van de gemaakte (on)kosten bijgevoegd mag worden, al wijst 

Huub op dit overzicht in Bijlage II. 

 20 

8. Nawoord 

Tim spreekt namens Koen zijn complimenten uit voor het nawoord. Koen bedankt het 35ste bestuur. 

 

9. Bijlage I. Verslag afgelasting zomerreis 2019 

10. Bijlage II. Jaarresultaten met toelichting 25 

Job draagt het verslag van de Kascommissie voor: 

Beste leden van de Algemene ledenvergadering, 

 

Voor ons liggen de jaarresultaten van het verenigingsjaar 2018-2019. Het afgelopen jaar hebben 

wij door middel van een aantal controles de staat van de boekhouding van de vereniging 30 

gecontroleerd. Op de eerste plaats willen we graag vermelden dat wij een positief advies uitbrengen 

over de gepresenteerde resultaten. De samenwerking met de penningmeester van het 35e bestuur 

verliep naar onze mening erg prettig. Voor zowel ons als kascommissie, als voor de penningmeester, 

stond de eerste helft van dit jaar in het teken van het zoeken naar de correcte en meest efficiënte 

werkwijze. Wij hebben er bij controles naar gestreefd een kritische maar constructieve houding 35 

aan te nemen. Naar onze mening heeft dit op positieve manier bijgedragen aan een aanzienlijke 

verbetering van de boekhouding ten opzichte van de stand van zaken tijdens de halfjaarlijkse ALV. 

Tijdens de halfjaarlijkse ALV hebben we opgemerkt dat hoewel de resultaten leken te 

kloppen, de boekhouding op een aantal punten slordig was. In de tweede helft van het jaar is op de 

meeste punten aanzienlijke verbetering geboekt. De penningmeester heeft de meeste slordigheden 40 

in de boekhouding van de eerste helft van het jaar weggewerkt. Een aantal zaken blijven toch nog 

onduidelijk. Door het gehanteerde administratieve systeem zijn de Vrijmibo’s onvoldoende 

controleerbaar gebleken. Daarnaast is het debiteurenoverzicht in het boekhoudprogramma 

Conscribo niet duidelijk en dit geldt ook voor de voorraad- en inventarislijsten van de vereniging. 

Bovendien dient vermeldt te worden dat er van een aantal transacties en declaraties alleen maar 45 

pinbonnen en geen gewone bonnen zijn, waardoor het niet mogelijk is deze uitgaven goed te 
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 controleren. 

Het belangrijkste is echter dat alle transacties en boekingen die in het afgelopen jaar 

hebben plaatsgevonden te verklaren en te herleiden zijn. Tot slot willen we de penningmeester 

complimenteren met de presentatiewijze van de jaarresultaten. De verbetering van de leesbaarheid 

komt het inzicht dat leden van de vereniging in de financiën van de vereniging kunnen krijgen zeker 5 

ten goede. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 10 

 

De Kascommissie 

 

Ties van der S. 

Job V. 15 

Max M. 

 

 

 

 20 

Algemeen 

Huub meent dat de omschreven uitgaven geen uitgaven, maar afschrijvingen zijn. Cees vertelt dat de 

afschrijvingen vanuit de inventaris worden geboekt. Hierom zijn het dus wel afschrijvingen in plaats van 

uitgaven. 

 25 

Steven vraagt namens de RvA naar het ontbreken van een toelichting op de uitgaven boven de 

vijfhonderd euro, zonder voorafgaande toestemming van de ALV. Cees licht hierbij kort toe dat het 

bestuur onvoldoende heeft stilgestaan bij de uitgaven van boven de vijfhonderd euro. 

 

Imke van D. betreedt de vergadering om 20:26 uur. 30 

 

Steven vraagt namens de RvA naar het saldoverschil tussen de begroting en de resultaten. Cees geeft 

aan dat de huidige winst marginaal is. Dit komt onder andere door de half jaarlijkse begroting die hij 

toen op het verzoek van de ALV heeft opgesteld. 

 35 

Baten 

240 Concertcommissie: Op de begroting staat dat de uitgaven hoger uitvallen dan begroot. Tegelijkertijd 

meent Mo dat hij nog onder het budget van zijn commissie zat. Hij vraagt Cees om opheldering. Cees 

geeft aan dat de resultaten alle gedeclareerde kosten zijn. Wel ontbreekt in de toelichting de uitgaven 

aan de personen van Unitas die onder GSV vlag mee naar Helldorado zijn gegaan. 40 

 

250 Febo: Huub vraagt waarom de commissie onder baten staat. Cees zegt dat er veel geld is 

binnengekomen bij de commissie, waardoor hij het onder baten heeft geplaatst. Dit is een 

verenigingsgewoonte, zo blijkt. 

 45 

Kosten 
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 Steven vraagt namens de RvA waarom er persoonlijke uitgaven zijn gedaan met de GSV-pas. Cees zegt 

dat hij in de winkel stond zonder eigen betaalpas of telefoon, waarna hij met de GSV-pas besloot te 

betalen. Hij heeft dit bij thuiskomst teruggeboekt. 

 

Huub vraagt waar het overschot van de SGN vandaan komt. Cees kon het niet achterhalen. Job denkt dat 5 

de SGN een factuur heeft gestuurd voor minder mensen dan dat er uiteindelijk aanwezig waren op de 

activiteit. 

 

Huub vraagt waarom er nog een onbetaalde rekening bij de bierproeverij staat. Tim legt uit dat tijdens 

de bierproeverij mensen een rekening hebben geopend op naam van de GSV, maar deze vervolgens niet 10 

hebben betaald. Wouter vult aan dat dit niet de bedoeling was. Hij heeft indertijd met Camelot geen 

afspraken hierover gemaakt, dus zouden alle geopende rekeningen op persoonlijke naam moeten zijn 

gezet, al wijst de prkatijk anders uit. 

 

Huub informeert naar de informatiekosten. Cees zegt dat het de kosten zijn van de bank voor het laten 15 

zien van de transacties op het internet. 

 

Huub informeert naar de onvoorziene uitgaven, in het bijzonder de doeken van de N.E.C.-expositie. Deze 

vielen er telkens vanaf, zegt Cees. Een lid heeft ze opnieuw opgehangen en is er een informatiebord 

gekomen, waarop de achtergrond van de tentoonstelling staat. 20 

 

Tim vraagt namens Koen, wat de StayOkay-pas is. Cees licht toe dat deze pas is aangevraagd voor de 

Kleine Reis in het jaar 2017-2018, maar nooit is opgezegd door de Reiscommissie. 

 

Overheadkosten 25 

Steven vraagt namens de RvA waarom de representatiekosten van het bestuur hoger zijn uitgevallen 

dan begroot. Cees zegt dat hij hier de bestuursfoto’s ook onder heeft geschaard. Deze kosten zijn dus 

bovenop de kledingkosten gekomen. Steven zegt dat het in- of uitsluiten van de kosten voor de 

bestuursfoto’s bij deze post nooit is besproken. Het zou volgens hem telkens alleen over de 

bestuurskleding zijn gegaan. 30 

 

Job reageert dat hier al op de Halfjaarlijkse ALV is teruggekomen. Hij merkt op dat de kosten van het 

35ste bestuur het 36ste niet mogen dwarsbomen. Het zou oneerlijk zijn om het 36ste bestuur voor de 

kosten van het 35ste bestuur op te laten opdraaien. 

 35 

Huub informeert naar de afschrijvingen. Waarom staan de powerbanks hier bijvoorbeeld niet tussen? 

Cees zegt dat deze er ook al niet tussen stond toen hij begin dit jaar de inventaris opmaakte. Hij heeft 

bouwde voort op het werk van de vorige penningmeester. 

 

Commissies 40 

De Congrescommissie heeft verlies gedraaid, al is de commissie hier niet van op de hoogte. Er is een 

euro verlies gedraaid, zegt Zino. Cees denkt dat er een fout in de berekening is gemaakt door de 

commissie of door hem. Het zou vermoedelijk om een fout gaan in Excel. 

 

920 kasverschillen 45 

Huub vraagt of er inderdaad geld uit de portemonnee is verdwenen. Cees bevestigt dit. Bij iedere 
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 pintransactie heeft hij dat in de portemonnee gezet. Daarvan zijn de pinkosten afgetrokken. Het 

resterende geld is telkens in de kluis gelegd. Waar het geld precies verloren is gegaan, is niet duidelijk. 

 

Carlijn complimenteert Cees voor het secuur bijhouden van de portemonnee. 

 5 

Balans 

Huub vraagt naar de omgang van het bestuur met de verschillende valuta’s op de reis. Cees heeft de 

wisselkoers gepakt op de datum van het pinnen. Hij rekende dit vervolgens om en meegenomen in de 

berekeningen. Job vult aan dat de transactiekosten mogelijk later verder zijn gewijzigd aan de hand van 

de wisselende waarde van een vreemde valuta. Cees past dit nog aan in het jaarverslag. 10 

 

Algemeen afsluitend 

Huub complimenteert het 35ste bestuur voor een coherent jaarverslag, met in het bijzonder het 

financiële jaarverslag. De ALV valt bij, met in het bijzonder Carlijn en Steven. 

 15 

De RvA herhaalt zijn positieve advies. 

 

● Het stemgetal bedraagt 36. Er zijn 24 aanwezigen. 

 

Er geschiedt een hoofdelijke stemming over de jaarverslaggeving 2018-19 20 

Voor  36 

Tegen  0 

Blanco  0 

Onthouding 0 

De jaarverslaggeving is unaniem aangenomen. 25 

7. Bestuurswissel 
Bram spreekt een dankwoord uit aan zijn aftredende bestuur en de vereniging. 

 

Lina S. betreedt de vergadering om 20:55 uur. 

 30 

● Het stemgetal bedraagt 37. Er zijn 25 aanwezigen. 

 Pauze 

8. Verkiezing Raad van Advies 
Dionne hervat de vergadering om 21:39 uur. 

 35 

Dionne zegt dat Niels van R. uit de Raad van Advies stapt. Dionne vraagt of er mensen zijn die zich 

kandidaat willen stellen voor de Raad van Advies. Cees solliciteert en stelt zich voor. Hij benoemt zijn 

oud-penningmeesterschap en vraagt dispensatie voor de Acquisitiecommissie. Job vraagt hoe Cees zijn 

activiteiten in combinatie met lidmaatschap van de Raad van Advies ziet. Cees zegt dat hij dit jaar 
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 afstudeert en daarna in Nijmegen blijft en betrokken bij de GSV wil blijven. Bram vraag of Cees ook 

genoeg expertise in huis heeft buiten zijn penningmeesterschap om. Cees geeft aan te denken dit te 

hebben. 

Dionne bedankt Cees. Wouter solliciteert en stelt zich voor. Hij zegt dat hij verwacht genoeg expertise 

te hebben en benoemt zijn communicatieve vaardigheden en dat het hem heel leuk lijkt om het bestuur 5 

advies te geven over allerlei zaken. 

 

Dionne geeft aan dat er schriftelijk gestemd gaat worden. Job geeft aan dat dit niet per se hoeft, maar er 

zal toch schriftelijk gestemd gaan worden. 

 10 

De kiescommissie bestaat uit Maarten, Bram, Job en Sem. 

 

● Het stemgetal bedraagt 25. Er zijn  25 aanwezigen. 

 

 15 

De stemmen met betrekking tot het toetreden van Wouter tot de Raad van Advies: 

Voor: 24 

Blanco: 1 

Onthouding: 0 

 20 

De stemmen met betrekking tot het toetreden van Cees tot de Raad van Advies 

Voor: 24 

Blanco: 1 

Onthouding: 0 

 25 

Julia geeft aan dat zij een ontslagbrief heeft geschreven voor de Raad van Advies en leest deze voor. 

 

Steven vraagt om een extra applaus voor de aftredende leden. Er volgt applaus. Bram bedankt Julia. 

Dionne bedankt de Raad van Advies. 

9. Lidmaatschap LETO 30 

Dionne geeft aan dat het bestuur op de vorige ALV gezegd heeft dat de GVS geen lid van LETO zal worden 

zonder toestemming van de ALV. Ze geeft Mo het woord om een toelichting te geven waarom het bestuur 

lid wil blijven van LETO. Mo geeft aan dat de RvA eerst nog het woord zou nemen. Carlijn neemt namens 

de RvA het woord: 

 35 

Ten slotte het beleidsplan van de LETO. De RvA is positief verrast over het beleidsplan van de LETO, 
vooral de intentie om richting de lidverenigingen verwachtingen te scheppen (zie voorwoord)  en 
de speerpunten om LETO meer te profileren en specificeren. De RvA adviseert op basis van dit 
beleidsplan positief over deelname aan LETO omdat de Raad ervan overtuigt is dat een 
lidmaatschap van LETO kan leiden tot iets moois. Wel wil de RvA benadrukken dat de organisatie 40 

van LETO nog in de kinderschoenen staat. Het HR en ook de statuten bevatten fouten en 
ongewenstheden. Daarom wil de RvA het komende bestuur op het hart drukken kritisch te blijven 
kijken naar deze kerndocumenten. Tevens verwacht de RvA dat de ALV op de hoogte wordt 
gehouden van alle wijzigingen in kerndocumenten van LETO. Het lijkt de RvA dan ook verstandig 
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 om jaarlijks het beleidsplan van LETO ter instemming voor te leggen op de AJV. 
 
Al met al is ons advies m.b.t. de jaarverslaggeving onder voorbehoud van een positief advies van de 
kascommissie om in te stemmen. Ook ziet de RvA geen kwaad in het LETO lidmaatschap – het 
beleidsplan oogt onderbouwd en wekt ons vertrouwen. Wel willen we u met nadruk aanraden 5 

vinger aan de pols te houden om de zeggenschap én de controle bij de leden van deze vereniging te 
houden. 
 
Wij willen de ALV en het vijfendertigste bestuur bedanken voor het vertrouwen dat we het 
afgelopen jaar mochten genieten en kijken uit naar een prachtig zesendertigste verenigingsjaar. 10 
 
Hartelijke groet 
 
Uw Raad van Advies 

 15 

Dionne bedankt Carlijn voor het advies. Mo vraagt wat Carlijn bedoelt met het instemmen van het LETO-

beleidsplan, Carlijn licht toe dat zij graag ziet dat het ieder beleidsplan van LETO in komende jaren zal 

worden voorgelegd aan de ALV. Wouter vult aan dat LETO-lidmaatschap jaarlijks wordt ondertekend. 

Bram zegt dat LETO nog in de kinderschoenen staat en vraagt of we vanaf nu ieder jaar over LETO gaan 

stemmen. Carlijn zegt dat dit zo is en Bram antwoordt dat dat hem niet nodig lijkt. 20 

 

Job vraagt namens Jurre om de toezegging kritisch naar LETO te blijven kijken en namens Niels  vraagt 

om de toezegging dat het beleidsplan van LETO ieder jaar voorgelegd zal worden. Job zou het goed 

vinden als dit zou gebeuren. Dionne zegt namens het zesendertigste bestuur toe dat er kritisch naar 

LETO gekeken zal blijven worden. Ze voegt toe dat het bestuur weinig kan met de vraag van Niels, daar 25 

er volgend jaar een ander bestuur zal zijn, waar wij niet voor kunnen spreken. 

 

Job geeft als compliment dat alle document van LETO zijn voorgelegd aan de ALV 

 

Mo geeft een toelichting over het lidmaatschap van LETO. Het bestuur is positief over LETO. Er zijn 30 

meerdere voordelen aan lidmaatschap voor zowel het bestuur als de leden. Het bestuur wil LETO de 

kans geven om te ontwikkelen, ALV’s bijwonen en kritisch blijven, inspraak hebben in hun beleid, 

activiteiten en de prijs der Humaniora. Dit laatste heeft LETO de GSV ook toegezegd, maar Mo verwacht 

dat dit makkelijker gaat als wij lid zijn van LETO. Ook geeft hij aan dat het goed is om lid van LETO te 

zijn om samen te werken op facultair niveau en om contacten met andere Letterenverenigingen te 35 

verbeteren. 

 

Tim zegt dat er laatst problemen waren met betrekking tot het keukentje en het Titus Brandsma 

Instituut en vraagt hoe LETO daarin gehandeld heeft. Sam zegt dat LETO in deze situatie wil gaan zorgen 

voor beter contact. Tim vraagt wie er bij het overleg waren. Sam antwoordt dat er van iedere vereniging 40 

die is gehuisvest op de twaalfde etage twee bestuurders waren, het bestuur van LETO was er en de 

assessor ook. Tim vraagt waarom alle verenigingen er dan ook waren, daar LETO de koepel is van al 

deze verenigingen. Dionne antwoordt dat zij niet alleen namens de verenigingen spraken, maar ook 

optraden als gespreksleiders.  Mo voegt toe dat LETO heeft aangeboden om de tussenpersoon van de 

verenigingen en het Titus Brandsma Instituut te zijn. 45 

 

Zino wil vanuit zijn positie in de FSRL zeggen dat de FSRL namens de verenigingen spreekt en niet LETO. 
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 Tim antwoordt dat dit klopt, maar dat zijn punt was dat LETO de koepel is. 

 

Huub vraagt naar de voordelen ten opzichte van de FSRL en het SOLve. Mo antwoordt dat de FSRL vaker 

een meer genuanceerde positie inneemt tussen de universiteit en de verenigingen en dat LETO een 

duidelijkere positie wil gaan innemen. Huub vraagt hoe LETO dan anders is ten opzichte van het SOLve. 5 

Mo geeft aan dat hij hier geen antwoord op kan geven, daar hij niet genoeg kennis heeft over het SOLve. 

Bram zegt dat het SOLve niet meer bestaat. Mo heeft vernomen dat het nog wel bestaat. Julia vraagt hoe 

het bestuur de meerwaarde van LETO ziet ten opzichte van de FSRL. Mo zegt dat het bestuur  hierin 

dezelfde visie heeft als LETO. 

 10 

Job vraagt of het bestuur bij de LETO-ALV veel kritiek had. Mo en Dionne bevestigen dit. 

 

We gaan over tot stemming. 

 

Bram legt een stemverklaring af. Hij zegt dat hij voor gaat stemmen. Hij sluit zich aan bij de RvA en vindt 15 

dat het bestuur kritisch moet blijven en dat de GSV LETO kan helpen groeien. 

 

Zino vraagt of we schriftelijk willen stemmen, omdat het voor hem lastig kan zijn anders te stemmen, 

vanwege zijn positie in de FSRL. 

 20 

Job legt een stemverklaring af. Hij zegt dat hij blanco gaat stemmen, omdat hij weinig progressie ziet bij 

LETO, maar hij wil het niet in de kiem smoren. Sem sluit zich aan bij Job. 

 

Huub legt een stemverklaring af. Hij gaat tegen stemmen, omdat hij vindt dat het beleidsplan niet 

voldoende is en heeft het gevoel dat de GSV mee moet doen en anders weggestuurd gaat worden 25 

schofterig. 

 

● Het stemgetal bedraagt 32. Er zijn  aanwezigen 25. 

 

De kiescommissie bestaat uit Bram, Job, Maarten en Sem 30 

 

Maarten neemt namens kiescommissie het woord. 

De stemmen voor LETO-lidmaatschap: 

 

Voor: 16 35 

Tegen: 10 

Blanco: 6 

Onthouding: 0 

 

Hiermee is besloten dat de GSV opnieuw lid zal worden van LETO. 40 

10. Wat verder ter tafel komt 
Huub zegt dat het stuk in het beleidsplan over ISHA niet klopt. Het is namelijk een tijdschrift waar 

studenten in mogen publiceren. Hij geeft aan dat er ook wordt ingegaan op de lokale tak van ISHA, die 
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 momenteel bestaat uit Elmar en Huub, die binnenkort stoppen. Hiermee is dit stukje dus niet heel 

accuraat. Jordi vraagt of ISHA dan stopt als Elmar en Huub aftreden. Huub geeft aan dat dit het geval is. 

 

Cees vertelt dat het overschot van de SGN-dag inmiddels te verklaren is. Er waren zestien aanmeldingen 

en een factuur voor vijftien personen. 5 

11. Rondvraag en sluiting 
Susan wil nog een keer ‘Social Suus’ zijn en verzoekt beide besturen met elkaar op de foto te gaan en 

vraagt of iemand foto’s wil maken. Annemien geeft aan de foto’s te willen maken. 

 

Cees vraagt waar men naar buiten moet. Dionne laat Michiel de juiste deur aanwijzen. 10 

 

Quinten zegt dat hij nu in het park woont en vraagt of hij bij iemand kan slapen. 

 

Tim vraagt namens Koen of het bestuur bij Camelot is langsgeweest. Dionne bevestigt dit en vertelt dat 

er gesproken is met Camelot en dat daar de eerste borrel van iedere maand zal gaan plaatsvinden. 15 

 

Bram wenst het bestuur heel veel succes. 

 

Job zegt dat hij binnenkort uit de Kascommissie zal gaan, dus dat er een plek vrijkomt.   

 20 

Mo vraagt of mensen die zaterdag niks te doen hebben naar het LUX willen komen voor 024-

Geschiedenis. 

 

Huub zegt namens Elmar dat het niet tegen de AVG is om openbare inschrijflijsten te maken en dat 

iedereen daarmee weet wie zich heeft ingeschreven. Daarnaast wil ook hij 024-Geschiedenis en 25 

Radboud Bevrijd promoten. 

 

Jara wil het bestuur veel plezier en succes wensen. 

 

Steven zegt dat de reünistenkring niet in het beleidsplan staat en vraagt wat het zesendertigste bestuur 30 

hiermee van plan is. Jordi antwoordt dat hij met mensen wil gaan spreken en dat het vooral persoonlijk 

contact wordt en dat hij zoveel mogelijk opties wil openhouden. Steven vraagt of het een gesloten clubje 

blijft of dat het opener wordt.  Jordi vertelt dat dit groepje zo was ontstaan doordat het initiatief vanuit 

alumni kwam. Huub oppert om een Raad van Alumni op te stellen voor als er meer alumni zijn die iets 

voor de GSV willen organiseren dan alleen de mensen die nu in het groepje zitten. 35 

 

Steven vraagt of er weer kerst op de kamer kamer kan komen. Dionne zegt dat er een 

Decoratiecommissie is die hier dingen voor gaat regelen. 

 

Zino promoot 024-Geschiedenis. 40 

 

Michiel zegt dat iedereen een gratis drankje krijgt en dat hij straks bij de deur gaat staan. Hij verzoekt 

iedereen ordentelijk langs te lopen en een bestelling door te geven.   
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Stijn wil namens LETO Leeft zeggen dat hij blij is dat de vereniging bij LETO blijft. 

 

Niels wil het vijfendertigste bestuur hartelijk bedanken voor jaar en hun geleverde diensten en wenst 

het zesendertigste en de nieuwe Raad van Advies veel succes. Hij bedankt iedereen voor een fantastisch 5 

mooie tijd bij de vereniging. 

 

Dionne sluit deze Algemene Ledenvergadering om 22:31 uur. 



Debiteuren- en crediteurenkwestie van de 

GSV Excalibur  

 

Beste leden van de GSV Excalibur, 

 5 

In deze brief wil ik jullie zo goed als ik kan proberen uit te leggen welke kwestie de GSV mee kampt, 

en welke oplossing ik hiervoor opper. Over deze oplossing zal worden gestemd. Ik zal eerst de situatie 

met betrekking tot debiteuren uitleggen en dan ingaan op de crediteuren. 

 

Debiteuren 10 

De situatie 

De afgelopen maanden heb ik mij gebogen over een probleem waar de GSV al een aantal jaar mee zit. 

De vereniging heeft namelijk op haar balans een bedrag van €1305,68 openstaan aan debiteuren, dat 

niet kan worden verklaard vanuit de boekhouding. Debiteuren zijn mensen en organisaties waarvan de 

GSV nog een bepaald bedrag krijgt. Voor deze €1305,68 weten wij dus niet van wie, hoeveel en of we 15 

het überhaupt nog horen te krijgen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen.  

- Ten eerste zijn er de afgelopen jaren boekhoudkundige foutjes gemaakt, waarbij bedragen uit 

debiteuren (je maakt dit aan wanneer je in de toekomst een inkomst verwacht) niet zijn 

afgestreept tegen de daadwerkelijke inkomsten wanneer zij binnenkwamen. Een debiteur wordt 

direct na aanmaken op de winst-verliesrekening van dat jaar geplaatst, en de daadwerkelijke 20 

inkomst ook, dus wanneer dit op deze manier fout gaat telt het bedrag dubbel in dat boekjaar 

en blijft de debiteur staan voor de komende jaren. Hier is niets meer aan te doen, omdat een 

oud boekjaar niet meer met terugwerkende kracht kan worden aangepast. Dit geld moet dus hoe 

dan ook worden afgeschreven, want het heeft nooit bestaan. 

- Ten tweede is simpelweg niet bijgehouden van wie we dit geld nog krijgen vóór het jaar 25 

2017/2018. Hierdoor weten we niet van wie we welk geld nog krijgen. Debiteuren van voor dit 

boekjaar zijn verloren geld. 

Om het dus nogmaals samen te vatten, hebben we een bedrag van €1305,68 openstaan op debiteuren, 

dat hoogstwaarschijnlijk vooral bestaat uit boekhoudkundige foutjes die moeten worden afgeschreven 

en dat we voor de rest niet kunnen verklaren en dus nooit meer kunnen innen. Aangezien we niet weten 30 

hoe dit bedrag van €1305,68 is uitgesplitst in individuele debiteuren, noch of ze überhaupt nog horen 

open te staan, kan dit bedrag als verloren worden beschouwd. De oplossing hiervoor is het afschrijven 

van deze debiteuren. Dit resulteert in een uitgave van €1305,68 op de resultatenrekening van dit 



boekjaar en een verlies van waarde op de balans van de vereniging (op de post debiteuren), maar niet 

in een daadwerkelijk verlies van kapitaal uit de bankrekening of kas. 

 

Mijn aanpak 

In de analyse van dit probleem heb ik overlegd met de klantenservice van ons boekhoudprogramma 5 

Conscribo en de vorige penningmeester Cees T. Tevens heb ik contact gehad met Luc S., de 

penningmeester van het jaar 2017-2018. Ook de kasco heeft een controlerende rol gehad in dit proces. 

Om te bepalen welk bedrag als verloren kan worden beschouwd, heb ik ten eerste gekeken naar het 

bedrag dat aan het begin van dit jaar openstond aan debiteuren, namelijk €1697,32. Van dit bedrag 

hebben wij sinds het begin van het boekjaar (01-10-2019) reeds €240,42 betaald gekregen van onze 10 

debiteuren. Er is dus op het moment van schrijven (21-11-2019) nog een openstaand bedrag van 

(1697,32-240,42=)€1456,90 aan debiteuren op de balans. Van dit bedrag kunnen wij nog €151,22 

verklaren vanuit de administratie van 2017/2018 en 2018/2019. Blijft over een bedrag van €1305,68 dat 

wij niet kunnen verklaren uit de jaren voor het boekjaar 2017-2018. 

 15 

Overzicht berekening af te schrijven debiteuren 2019/2020 

Totaal begin van het boekjaar (01/10/2019) €1697,32 

Totaal reeds binnengekomen debiteuren (01/10/2019 - 21/11/2019) €240,42 

Totaal te verklaren vanuit administratie 2017/2018 en 2018/2019 €151,22 

Onverklaarbare debiteuren van voor boekjaar 2017/2018 €1305,68 

 

De oplossing 

Waar ik dus deze ALV om vraag is toestemming om dit bedrag van €1305,68 af te schrijven op de 

debiteuren. Bij het maken van een beslissing wil ik benadrukken dat het niet gaat om een daadwerkelijke 20 

uitgave, slechts om een boekhoudkundig verlies van kapitaal op de balans dat wij niet kunnen verklaren. 

Hierover kunnen eerst vragen worden gesteld aan mij en zal vervolgens worden gestemd. 

 

Hoe voorkomen we een dergelijke situatie in de toekomst? 

Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen zal ik dit jaar geen debiteuren aanmaken in 25 

Conscribo, maar in een excelbestand. Aan het eind van het jaar zal ik dan de overgebleven debiteuren 

overzetten in Conscribo. Dit voorkomt foutjes zoals het niet afstrepen van boekingen tegen debiteuren, 

omdat Conscribo een zeer lastig programma is waar snel fouten in worden gemaakt, en dus het ontstaan 

van een dergelijke situatie in de toekomst. Ook zal de debiteurenlijst in excel uitvoerig worden 

bijgehouden, met vermelding van debiteur, omschrijving van het verschuldigde bedrag en de datum 30 

waarop deze debiteur is ontstaan. Dit bestand zal worden overgedragen aan de volgende penningmeester 



van de GSV Excalibur, zowel in fysieke vorm op de archief-USB voor boekhouding als in bestandsvorm 

in de penningmeesterdrive.  

 

Crediteuren 

De situatie 5 

Crediteuren zijn personen of organisaties waar de GSV Excalibur nog geld aan verschuldigd is. Door 

boekhoudkundige foutjes en een gebrek aan financiële administratie is in de jaren voor boekjaar 2017-

2018 een bedrag van €1243,69 aan crediteuren opgebouwd. Dit is een bedrag dat in vorige boekjaren 

reeds als verlies is gerekend, maar nooit is gekoppeld aan een daadwerkelijke uitgave, of nooit is 

betaald. Net als bij de debiteuren is de oplossing voor dit probleem het afschrijven van dit bedrag. 10 

Aangezien het hier een reeds gemaakt verlies betreft, zal dit een positieve afschrijving zijn, waarbij op 

de winst-verliesrekening een winst van €1243,69 wordt geboekt.  

 

Mijn aanpak 

Ook voor deze kwestie heb ik om de tafel gezeten met de klantenservice van Conscribo en Cees T., en 15 

heeft de kascommissie een controlerende rol vervuld. Ook heb ik hierover contact gehad met Luc S., 

penningmeester in het jaar 2017-2018. Ik heb het bedrag dat aan het begin van het boekjaar (01-10-

2019) aan crediteuren openstond (€1451,07) verminderd met de reeds betaalde en gekoppelde bedragen 

sinds 01-10-2019 (€207,38). Van de afgelopen twee boekjaren hebben wij geen nog openstaande 

crediteuren overgeleverd gekregen. Het resulterende bedrag van €1243,69 is dus een onverklaarbaar 20 

bedrag van voor het boekjaar 2017/2018 en dient te worden afgeschreven. 

 

Overzicht berekening af te schrijven crediteuren 2019/2020 

Totaal begin van het boekjaar (01/10/2019) €1451,07 

Totaal reeds binnengekomen crediteuren (01/10/2019 - 21/11/2019) €207,38 

Totaal te verklaren vanuit administratie 2017/2018 en 2018/2019 €0 

Onverklaarbare crediteuren van voor boekjaar 2017/2018 €1243,69 

 

De oplossing 25 

Waar ik dus deze ALV om vraag is toestemming om dit bedrag van €1243,69 af te schrijven op de 

crediteuren. Hierover kunnen eerst vragen worden gesteld aan mij en zal vervolgens worden gestemd. 

 

Hoe voorkomen we een dergelijke situatie in de toekomst? 

Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen zal hetzelfde gebeuren als reeds uiteengezet 30 

onder het kopje debiteuren. 



 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar sta natuurlijk open voor vragen, 

Met vriendelijke groet, jullie penningmeester, 

 

Michiel de Groot 5 
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Toelichting op de jaarplanning 2019-

2020  

Voor u ligt ter goedkeuring de jaarplanning van het verenigingsjaar 2019-2020. De jaarplanning 

is opgesteld door het Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen en telt eenentachtig 

activiteiten.Voor de maanden augustus en september van het jaar 2020 is vooralsnog geen planning 5 

gemaakt. Dit zodat de planning voor deze maanden in samenspraak met het kandidaatsbestuurslid 

Interne Betrekking gemaakt kan worden. 

Net als afgelopen jaar is ervoor gekozen om de jaarplanning in tweeën te splitsen. Tijdens de 

ALV van 3 september zal de eerste helft, betreffende de jaarplanning van de maanden oktober 

tot en met januari, ter instemming liggen. De tweede helft, betreffende de maanden februari tot 10 

en met juli, zal kunnen worden ingestemd op een nog aan te kondigen ALV in het najaar. Hier is 

voor gekozen omdat er op het moment van schrijven niet genoeg informatie beschikbaar is om 

plantechnische keuzes te maken voor het tweede semester. Na instemming zal de jaarplanning 

niet onveranderbaar zijn en zullen er op aanvraag of door noodzaak aanpassingen gemaakt 

moeten en kunnen worden.  15 

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er verscheidene continuïteiten en discontinuïteiten. Ten 

eerste is er door het bestuur voor gekozen om dit jaar een grotere nadruk te leggen op activiteiten 

met een academisch karakter. Dit uit zich door meer lezingen, kroegcolleges en filmcolleges, 

een extra museummiddag en participatie van de GSV aan de Gelderse Landdag. Ook is, zoals 

beschreven in het beleidsplan, het borrelsysteem veranderd. Reguliere borrels zullen komend 20 

verenigingsjaar plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand en Vrijdagmiddagborrels op 

de laatste vrijdag van de maand. Themaborrels staan buiten dit systeem en zullen plaatsvinden 

wanneer de planning het toelaat. Verder is ervoor gekozen om commissies zelf te laten beslissen 

over de verscheidenheid van hun activiteiten door vanaf de tweede periode bij de 

Eerstejaarscommissie, Activiteitencommissie en de Sportcommissie een meervoud aan vrije 25 

activiteiten in te roosteren.  

Op het moment van schrijven zijn er meerdere activiteiten waarbij het nog niet mogelijk is 

activiteiten in te plannen die hoogstwaarschijnlijk wel plaats gaan vinden. Deze zijn onder andere 

het Proudt to be Faudt feest, de Arbeidsmarktoriëntatiedag, het tweede ESDG-café, en de 

Zomerreis.  30 
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Jaarplanning 

 

Week 36   

04-Sep Wo Themaborrel: Fresh and Fruity  - 

FeBoCo 

05-Sep Do Openingsfeest - Leto 

Week 37   

10-Sep Di Commissiemarkt-Bestuur/Apenkooi - 

Acco 

12-Sep Do Kroegcollege - OnLeCo 

Week 38   

18-Sep Wo Borrel - Bestuur 

19-Sep Do Openingsfeest - FeBoCo 

Week 39  Gotcha - AcCo 

25-Sep Wo Tuinfeest - Ejco 

26-Sep Do Beachvolleybal - SportCo 

Week 40   

01-Okt Di Lunchlezing - OnLeCo 

02-Okt Wo Themaborrel I - FeBoCo 

Week 41   

08-Okt Di Beerpongtoernooi - AcCo 

09-Okt Wo Borrel - Bestuur 

11 Okt Vrij Festyland - CoCo 

12 Okt Za Festyland - CoCo 

Week 42   

15-Okt Di Filmcollege - OnLeCo 

17-Okt Do Poolcompetitie - SportCo 

Week 43  Studieweek 

22-Okt Di AJV - Bestuur 

25 Okt Vrij 024 Geschiedenis Nijmegen - 

PubCo/VrijMiBo - Bestuur 

26 Okt  Za 024 Geschiedenis Nijmegen 

27 Okt Zo 024 Geschiedenis Nijmegen 

Week 44  Studieweek 

29-Okt Di Wandelen! - Bestuur 

01-Nov Vri Kleine Reis 

02-Nov Za Kleine Reis 

03-Nov Zo Kleine Reis 

Week 45   

05-Nov Di Interne CoBo - Bestuur 

06-Nov Wo ESDG Café - Bestuur/Borrel 

Week 46   

11-Nov Ma Vrije Activiteit - AcCo 
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14-Nov Do Vrije Activiteit - SportCo  

Week 47   

19-Nov Di  Docent-Student Voetbal - SportCo 

20-Nov Wo Borrel-Bestuur 

21-Nov Do Carrierecafe - OnLeCo 

Week 48   

26-Nov Di Vrije Activiteit - EjCo 

27-Nov Wo Inglorious - FeBoCo  

29-Nov Vrij VrijMiBo - Bestuur 

Week 49   

03-Dec Di Dinerrouler - AcCo 

04-Dec Wo Themaborrel II - FeBoCo 

05-Dec Do Museummiddag - OnLeCo 

Week 50   

10-Dec Di ALV - Bestuur 

11-Dec Wo Borrel-Fuik 

12-Dec Do Muziekquiz - CoCo/Pre-Activiteit - 

EJCO 

Week 51   

17-Dec Di Kroegcollege - OnLeCo 

19-Dec Do Kerstgala - FeBoCo 

20-Dec Vrij KerstVrijMiBo - Bestuur 

Week 52  Kerstvakantie 

Week 1  Kerstvakantie 

Week 2  Studieweek 

08-Jan Wo Themaborrel III - FeBoCo 

Week 3  Studieweek 

15-Jan Wo Spelletjesmiddag 

Week 4  Studieweek 

22-Jan Wo Borrel - Bestuur 

Week 5  Studieweek 

31-Jan Vrij VrijMiBo - Bestuur 
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Week 6   

04-Feb Di Formele Activiteit - Leto 

05-Feb Wo Triviantcompetitie - AcCo 

06-Feb Do Scriptiesymposium - PubCo 

Week 7   

12-Feb Wo Borrel - Bestuur 

13-Feb Do Docent v.s. Student Voetbal - 

SportCo 

Week 8   

18-Feb Di Ouderdag - EjCo 

19-Feb Wo Lezing - OnLeCo 

Week 9   

26-Feb Wo Spelletjesavond -Bestuur 

28-Feb Vrij VrijMiBo - Bestuur 

29-Feb Za Verjaardagsfeest GSV - Bestuur 

Week 

10 

  

03-Mrt Di Brood & Spelen - AcCo 

04-Mrt Wo Inglorious - FeBoCO 

Week 

11 

  

11-Mrt Wo Borrel - Bestuur 

Week 

12 

  

16-Mrt Ma HALV - Bestuur 

17-Mrt Do Praudt 2B Faudt 

Week 

13 

 Studieweek 

27-Mrt Vrij VrijMiBo - Bestuur 

Week 

14 

 Studieweek 

Week 

15 

 Studieweek 

08-Apr Wo Borrel - Bestuur 

09-Apr Do Congres/Letterengala - Leto 

10-Apr Vri Paaspop - CoCo 

11-Apr Za Paaspop - CoCo 

12-Apr Zo Paaspop - CoCo 

Week 

16 

  

14-Apr Di Formele Activiteit - EjCo 

15-Apr Wo Vrije Activiteit - 

SportCommissie 

16-Apr Do Roadburn - CoCo 

17-Apr Vrij Roadburn - CoCo 
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18-Apr Za Roadburn - CoCo 

19-Apr Zo Roadburn - CoCo 

Week 

17 

  

21-Apr Di Filmcollege - OnLeCo 

23-Apr Do Open Feest - FeBoCo 

Week 

18 

 Meivakantie 

24-Apr 

t/m 3-

Mei 

Vrij 

t/m 

Zo 

Grote Reis - ReisCo 

1-Mei 

t/m 3-

Mei 

Vrij/Z

a/Zo 

Batavierenrace - SportCo 

Week 

19 

  

06-Mei Wo Vrije Activiteit - EjCo 

08-Mei Vrij Museummiddag - OnLeCo 

Week 

20 

  

13-Mei Wo Borrel - Bestuur 

15-Mei 

t/m 17-

Mei 

Vrij/Z

a/Zo 

Ledenweekend - AcCo 

Week 

21 

  

20-Mei Wo Docent Bijt Hond - 

Subcommissie en Okkie 

21-Mei Do Vrije Activiteit - 

SportCommissie 

Week 

22 

  

25-Mei Di Kroegcollege - OnLeCo 

28-Mei Do Docent-Student Voetbal - 

SportCo 

29-Mei Vrij VrijMiBo - Bestuur 

30-Mei 

t/m 01-

Jun 

Za/Zo

/Ma 

Pinkpop - CoCo 

Week 

23 

  

02-Jun Di Informele Activiteit - Leto 

03-Jun Wo Themaborrel IV - FeBoCo 

Week 

24 
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10-Jun Wo Borrel - Bestuur 

11-Jun Do Vrije Activiteit - AcCo 

Week 

25 

 Studieweek 

Week 

26 

 Studieweek 

26-Jun Vrij VrijMiBo - Bestuur 

Week 

27 

 Studieweek 

03-Jul 

t/m 05-

Jul 

Vrij/Z

a/Zo 

Down the Rabbit Hole - CoCo 

Week 

28 

 Studieweek 

10-Jul 

t/m 12-

Jul 

Vrij/Z

a/Zo 

WooHah! - CoCo 

Week 

29 

  

15-Jul  Wo ALU+Eindfeest - 

Bestuur/FeBoCo 

16-Jul 

t/m 19-

Jul 

Do/Vr

ij/Za/

Zo 

Zwarte Cross - CoCo 

 


