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Locatie: Zoom 

Tijdsindicatie: 18:30 

Aanwezigen: Dionne W., Michiel d. G., Nicolette O., Mo Q., Jordi M. K., Sam O., Jochem 

K., Thom T., Jara v. S., Kim L., Anne-Jet B., Jurre B., Cees T. (LET OP OF HIJ 

EERDER WEG GAAT), Anouk v. d. E., Bram K., Lina S., Siem, Wouter R., Steven V., 

Carlijn, Huub V., 

Afwezig met kennisgeving: Koen v. K., Cees T., Maarten G.,  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Dionne opent de vergadering om 18.32. Dionne vraagt naar de wijzigingen van de agenda. Dit 

legt Jochem uit, hij had zich vergist in de tijd. Bespreking van de jaarplanning is ook 

toegevoegd. Engelse variant is tevens toegevoegd voor eventuele internationale student.  

 

Wouter vraagt naar het voorzitten van de ALV. Dionne vindt dit een goede vraag en stelt dat 

zij Jochem het woord gaat geven zodra het beleidsplan aan bod komt, dat is punt 5. Ze vertelt 

ook dat Anne-Jet notuleert op dit moment. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Anne-Jet leest de machtigingen voor: 

1. Koen v. K. machtigt Dionne W. 

2. Cees T. machtigt Michiel d. G. 

3. Maarten G. machtigt Nicolette O. 

 

● Er zijn 21 aanwezigen en 3 machtigingen, daarmee bedraagt het stemgetal 23 (in 

verband met uit voorzorg machtiging van Cees, die waarschijnlijk voor de stemronde 

de ALV verlaat). 

 

3. Lijst met toezeggingen 

Doorlopende punten over LETO: één kan er nog niet worden uitgevoerd. De ander is een 

doorlopend punt dat het 36e kritisch zal kijken naar (de samenwerking met) LETO. Verder geen 

toezeggingen of vragen. 

 

4. Vaststellen notulen ALV 12-08-2020 

Notulen waren van de verkiezings-ALV van Kim. Dionne vraagt of er vragen zijn. Die zijn er 

echter niet. Notulen vastgesteld.  

 

5. Bespreking beleidsplan, begroting en jaarplanning 37ste bestuur 

Jochem bedankt iedereen en legt uit hoe het beleidsplan doorgelopen gaat worden. Bij elke 

kopje zal er gevraagd worden of er vragen/reacties zijn. 

 

Wouter herinnert Jochem er aan dat de Raad van Advies graag wil beginnen met een 

introductie. Deze wordt voorgedragen door Cees en luidt als volgt:  



 

 

‘Beste leden der GSV Excalibur, beste 37ste kandidaatsbestuur, 

 

Hoewel de wereld om ons heen de afgelopen maanden soms stil lijkt te hebben gestaan, is het 

hart van de vereniging blijven kloppen. En hoewel het de komende tijd niet altijd mee zal zitten, 

bleek uit het beleidsplan van het 37ste kandidaatsbestuur dat onze vereniging wel degelijk een 

kleurrijke toekomst te wachten staat. Ook dit jaar zien we een beleidsplan vol met mooie ideeën 

en voornemens. Laat hierbij dan ook voorop staan dat de Raad een positief advies uitbrengt 

aan de Algemene Ledenvergadering over het beleidsplan. 

Het siert het 37ste bestuur om enkele reeds lopende agendapunten opnieuw aan te 

kaarten. Hierbij kan men denken aan zaken als duurzaamheid, internationalisering en welzijn. 

Deze thema’s zijn immers van een continu belang voor zowel de vereniging als de wereld om 

ons heen. Daarnaast doet het de Raad deugd om te lezen dat het kandidaatsbestuur zich heeft 

georiënteerd op onder andere het herzien van de statuten van de vereniging en het opnieuw 

leven inblazen van de gezelschappen. Wel hopen wij dat het kandidaatsbestuur hierbij lessen 

trekt uit het verleden over welke organisatievormen wel en niet passen bij de genoemde 

onderwerpen. Het zou namelijk jammer zijn als verleden ervaring teloorgaat. 

Tot slot wordt de functie van secretaris komend jaar (mogelijkerwijs) niet vervuld door 

één persoon. Alle taken die doorgaans de nu missende dagelijks bestuurder toekomen zijn 

onzes inziens keurig uiteengezet en verdeeld. De Raad heeft alle vertrouwen in het bestuur om 

de verantwoordelijkheden over de kerntaken, zoals deze zijn omschreven in het beleidsplan, 

juist te dragen. Hierbij gaat de Raad verder uit van een heldere terugkoppeling en 

verslaglegging van de werkzaamheden. 

Ook over de jaarplanning en de begroting geeft de Raad eveneens een positief advies. 

De Raad merkt echter wel op dat bij de begroting de verwachte resultaten ontbraken. Om aan 

het eind van het jaar een goede vergelijking tussen de begroting en het eindresultaat te maken, 

zou de toevoeging van deze kolom verhelderend kunnen werken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raad van Advies 

 

 

Jochem bedankt de Raad van Advies. Niet alleen voor deze voordracht maar ook voor de 

moeite om het beleidsplan te bekijken.  

 

Jochem vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de inhoudsopgave. Anne-Jet biedt haar 

excuses aan voor een enkele slordigheid. Jurre vraagt wat er precies bedoeld wordt. Het blijkt 

dat dit al verbeterd was voor het naar de leden ging.  

 

Jochem vraagt vervolgens naar het voorwoord. Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

 



 

 

Algemeen            

 

Algemene Ledenvergadering 

Geen opmerkingen 

 

Alumni 

Jochem vraagt of hier opmerkingen over zijn. Deze blijkt Huub te hebben. Hij vroeg of er 

verder naar het alumnibestand gekeken gaat worden, of die uitgebreid wordt. Jochem verwijst 

naar Anne-Jet. Zij stelt dat dit het geval is. 

 

Boekverkoop 

Cees vraagt zich hoe het zit met de boekenverkoop, omdat de GSV dat niet meer doet, of er 

nog een percentage over wordt ontvangen. Jochem verwijst naar Kim. Zij kan hier geen 

antwoord op geven. Jochem en Kim vragen of iemand van het 36e daar antwoord op kan geven. 

Nicolette stelt dat hier aan gewerkt wordt. Jochem vraagt aan Cees of het duidelijk is zo. Cees 

stelt dat er dan wel opgelet moet worden met de begroting, dat deze aangepast wordt. Thom 

stelt dat dit klopt, hij zou dit aanpassen mocht dat nodig zijn. 

 

COVID-19 

Geen opmerkingen.  

 

Duurzaamheid 

Jordi vraagt naar een duurzame reis, of daar onderzoek naar wordt gedaan. Jochem verwijst 

naar Kim. Kim stelt dat er wel het streven is om duurzaam te reizen. Ze stelt ook dat het nu 

lastig is met betrekking tot de situatie. Ze stelt hier graag met Jordi over aan tafel te gaan via 

de reiscommissie. 

 

Herzieningen – Statuten 

Huub vraagt zich af of het bestuur dit in het geheel zelf gaat doen. Jochem verwijst naar Thom. 

Thom stelt dat dit wel het plan is. Ook stelt hij dat er advies wordt gevraagd van oud-besturen, 

mocht dat nodig zijn. Hij stelt dat het aantal jaren terug is dat er een aanpassing is gedaan. Er 

is ook geld voor dus het lijkt hem wel te lukken. Huub geeft nog aan dat het niet onderschat 

moet worden, ook stelt hij dat er documenten zijn van voorgaande jaren hierover. 

 

Sam benoemt dat er in de gaten gehouden moet worden dat het veel werk is. Daarnaast is het 

heel gestructureerd en lijkt het hem niet genoeg om oud-besturen in te schakelen. Jochem 

vraagt of hij suggesties heeft. Deze heeft Sam niet. 

 

Steven is het eens met Huub en Sam. Ook wil hij uitspreken dat hij tevreden is over de 

verbetering van het beleidsplan op dit punt. Het is veel compacter. 

 



 

Huub stelt nog een vraag, namelijk of het vooral gaat om wijziging van de statuten en de 

doorwerking daarvan naar het HR, of dat er ook nog echt substantiële delen van het HR zullen 

worden herzien. Thom reageert hier op dat hij de statuten heeft doorgekeken en dat het opviel 

dat er veel naar het HR werd verwezen. Hij wil daarom dat de statuten en het HR beter op 

elkaar aansluiten. Huub vraagt of het dan om de statuten gaat en niet om het regelement. Dit 

bevestigt Thom. Huub is gerustgesteld. 

 

Internationalisering 

Geen opmerkingen 

 

Lidmaatschapskaarten 

Sam stelt dat er veel verwijzingen stonden naar ‘ het huidig bestuur’. Hij vraagt zich af wie 

daar precies mee bedoeld wordt, of daar verwezen wordt naar het 37e of 36e. Kim stelt dat het 

gaat om alles wat wij als 37e gaan doen. Het stickersysteem is wat wij gaan uitvoeren van de 

plannen van het 36e. Voor de rest is het voor Sam duidelijk. 

 

Cees vraagt zich af hoeveel kaarten er zijn gekocht dit jaar, ook omdat er nog kaarten over 

waren van afgelopen jaar. Dionne wil hier graag antwoord op geven. Er waren 90 passen over, 

er was geld over en er zijn meer besteld dan verwacht. Ze stelt dat Sam hier meer van weet. 

Sam gaat dit opzoeken maar stelt dat het er 250 waren. Michiel wil hier echter op inspelen en 

stelt dat het er in het bestand 500 waren. Sam stelt dat dit ook goed zou kunnen. De conclusie 

is dat er voorlopig genoeg zijn. Cees stelt vervolgens de vraag of het nog aangepast gaat worden 

in de begroting, omdat er 170 voor begroot is. Thom stelt dat dit nog aangepast gaat worden, 

omdat er alleen lidmaatschapstickers aangeschaft hoeven te worden. 

 

Privacy 

Nicolette vroeg zich af of het 37e langzaam over wil gaan op de VPS. Jochem laat Thom aan 

het woord. Hij stelt dat in de loop van het jaar daar (bij voorbaat) op overgestapt wordt. Daar 

gaat de archiefcommissie mee bezig. Zodra het naar tevredenheid is, wordt het mogelijk 

ingezet. Daar is ook voor begroot. Nicolette stelt dat daarmee haar vraag is beantwoord. 

 

Raad van Advies 

Carlijn vraagt naar concreet voorbeeld. Anne-Jet noemt fouten van het bestuur, dat daar advies 

voor gevraagd kan worden. Carlijn noemt ook nog dat voor grote uitgaven de Raad van Advies 

ingeschakeld kan worden. 

 

Representativiteit van het bestuur 

Sam adviseert niet te krampachtig te zijn over alcohol, iedereen weet dat je student bent, dus 

dat daar niet te veel zorgen over gemaakt moet worden. Jochem stelt dat het meer om een 

minimum gaat, dat we op elkaar letten. 

 

Mo wil meegeven dat je best een biertje mag drinken en daarnaast moet oppassen in hoeverre 

je je professioneel wil opstellen. Je bent wel een studievereniging, dus dat we ons niet al te 



 

serieus moeten nemen. Jochem stelt dat wij zeker onszelf zouden blijven, dat het slechts één 

aspect is en niet het volledige beeld. 

 

Secretaris 

Huub heeft een praktische vraag. Hij begrijpt dat Jara naar voren stapt als secretaris als er 

niemand meer naar voren komt. Jochem bevestigt dat. Ook vraagt Huub naar de instemming 

en de Kamer van Koophandel. Hier heeft het 37e geen antwoord op. Nicolette stelt dat er 

inderdaad geen secretaris is dan. Sam stelt dat het een noodoplossing is. Carlijn stelt dat het 

beter is om in het beleidsplan van 19 oktober 1 oktober te maken. Op deze manier wordt het 

opgelost. Huub stelt dat niet in lijn is met het HR maar dat het dan maar genegeerd moet 

worden. Carlijn stelt dat dit een leuk punt is voor de statutenwijziging. Jochem stelt dat hier 

nog naar gekeken moet worden. Sam vraagt of we toezeggen op de wijziging naar 1 oktober. 

Voor Huub is hiermee de kwestie niet helemaal opgelost is, maar ziet geen problemen. Steven 

vraagt zich af of het een goed idee is een interim in te stellen.  

 

Welzijn 

Toezegging van Anne-Jet om te kijken in hoeverre de GSV kan bijstaan met zorg van de 

universiteit. Dionne geeft hier nog een toevoeging op. Dat er wel acties vanuit de universiteit 

zijn geweest. De andere zaken zoals studentpsychologen kan de GSV zeker op aanvullen stelt 

ze. 

 

Boekhouding           

 

Bank 

Dionne stelt een vraag namens Koen. Koen wil namelijk weten of er ook naar andere bronnen 

gekeken is dan ‘de Eerlijke Geldwijzer’ en geeft als tip om ook naar andere informatiebronnen 

te kijken. Thom geeft hier antwoord op, het lijkt hem een goede tip om naar andere informatie 

op zoek te gaan. Hij wil dat ook wel toezeggen, het is verstandig informatie uit verschillende 

bronnen te verkrijgen. Koen stelt dat je je er van bewust moet zijn dat de geldwijzer met een 

bepaalde insteek is gemaakt, dus dat daar rekening gehouden mee moet worden. Thom stemt 

hiermee in.  

 

Jordi wil kort vermelden dat er al kort onderzoek gedaan was door het 36e. Hij vindt de 

opmerking van Koen scherp en dat dit wel meegenomen moet worden. Michiel stemt hier mee 

in.  

 

Dionne stelt nog een vraag namens Koen. Waarom er wordt geredeneerd dat andere banken 

geen overheidssteun verkrijgen. Thom geeft aan dat niet te bedoelen, het gaat hem er meer om 

dat de Rabobank op dit moment stabiel is. 

 

Basisbudgetten 

Sam vraagt wat er gaat gebeuren als COVID aan blijft houden en commissies basisbudget niet 

op kunnen maken. Thom stelt dat hij er meer over na heeft gedacht in andere vorm, namelijk 

wat er gebeurt als commissies hun inkomen niet halen. Hij denkt dat als COVID zo blijft 



 

aanhouden we misschien het geld van die budgetten wel nodig hebben als de inkomsten niet 

gemaakt kunnen worden. Thom stelt dat als er geld over blijft, dat er mogelijk bij grotere 

evenementen dan groter uitgepakt kan worden. Sam stelt dat niet alleen festivals het inkomen 

zijn dus dat er niet te grote zorg is. 

 

Cees vraagt naar de basisbudgetten. Thom stemt in met zijn punt en dat zijn idee met de 

basisbudgetten was hetgeen wij als vereniging in de verschillende commissies stoppen. Maar 

commissies krijgen inderdaad zelf ook nog geld binnen, Thom heeft hier echter bewust voor 

gekozen. Cees stelt dat het duidelijker is als het resultaat wordt weergegeven want het is voor 

hem op deze manier te onduidelijk. Thom bedankt voor de tip en stelt er naar te gaan kijken. 

 

Michiel las in het stukje dat je niet meer een resultatenrekening gaat doen per evenement maar 

per periode. Thom stelt dat het niet zijn bedoeling was, hij wilde dat wel per evenement doen. 

Hij zegt toe dit aan te passen. 

 

Betalingen 

Geen opmerkingen 

 

Conscribo 

Geen opmerkingen 

 

Kascommissie 

Geen opmerkingen 

 

Commissies            

 

Acquisitiecommissie 

Geen opmerkingen 

 

Activiteitencommissie 

Geen opmerkingen 

 

Archiefcommissie 

Nicolette vraagt naar het feit dat daar de secretaris is benoemd en wie daar mee wordt bedoeld. 

Thom stelt dat daar in principe Jara mee bedoeld wordt. Secretaris is aangenomen voor als er 

nog een secretaris naar voren treedt. Het komt bij Thom te liggen en hij geeft toe dat dit 

verwarrend wordt. Sam had dezelfde opmerking. Anne-Jet vult hier op aan dat het vanuit de 

Raad van Advies is gedaan. Jara vult hier bij aan dat er onder het kopje secretaris al vermeld is 

wie dat gaat doen. 

 

Jordi heeft een vraag over de verenigingswiki, wat daar het doel van is en wanneer deze 

gebruikt kan worden. Thom stelt dat het doel is om informatie en tips en tricks verzamelen. Hij 

stelt ook dat de prioriteit bij de VPS ligt. Thom stelt dat de wiki gepromoot blijft. Het heeft op 

dit moment geen prioriteit. Jordi vraagt of er een antwoord kan komen vanuit de 



 

archiefcommissie. Want het is hem niet duidelijk op gebied van privacy et cetera. Hij wil graag 

weten wat de plannen ervoor zijn. Thom stelt dat het hem goed lijkt om het openbaar te houden 

maar hij durft er nog geen concrete uitspraken over te doen. 

 

Huub heeft een aantal opmerkingen over de wiki. Hij spreekt over de draaiboeken, die vaak 

kwijtraken en de kennis die gewoon aanwezig is maar vaak vergeten wordt. Daarom heeft hij 

de wiki voorgesteld. Hij stelt dat het niet alleen voor de archiefcommissie is, maar voor alle 

commissies. Hij legt verder uit wat de wiki inhoudt. Jordi stelt dat het voor zijn vraag ook 

verhelderd was. Hij wil de bestuursverantwoordelijke aanmoedigen er goed bovenop te gaan 

zitten. Jordi vraagt of er wel nadruk op gemaakt kan worden, Thom is het daar mee eens. 

 

Concertcommissie 

Geen opmerkingen 

 

Congrescommissie 

Geen opmerkingen 

 

Docent-Bijt-Hond-commissie 

Nicolette vraagt of hier al leden voor zijn. Thom stelt van niet, hij verwijst naar het beleidsplan. 

Hier is vermelding van gemaakt. 

 

Eerstejaarscommissie 

Formulering is voor Steven ongelukkig gekozen, het lijkt of CEH-studenten niet echt welkom 

zijn. Ook vraagt hij of er actief geworven gaat worden. Jochem stelt van wel, daar is een markt 

voor aanstaande vrijdag. Ook verwijst Jochem naar het collegepraatje bij CEH, en dat daar 

duidelijk gemaakt worden dat elke commissie toegankelijk is voor CEH. 

 

Feest- en Borrelcommissie 

Anouk vraagt zich af wanneer er vanuit het bestuur duidelijkheid komt over zaken als feesten 

met andere organisaties en het kerstgala. Deze kosten immers veel tijd. Kim stelt dat er voor 

de andere organisaties nog veel discussie is, zij weten nog niet wat er gaat gebeuren. Geen 

concrete plannen. Kim stelt dat we ervan uit gaan dat na oktober alles doorgaat. Hier komt 

vanuit Sam reactie over, dat er niks met zekerheid gezegd kan worden. Kim reageert hierop dat 

er zeker in alternatieven gedacht wordt, maar dat er wel voorbereidingen getroffen moeten 

worden en daarom er georganiseerd wordt. Sam denkt dat oktober een korte termijn is, hij vindt 

de vraag van Anouk een goede vraag. Sam stel voor om het kerstgala te verplaatsen. Kim vindt 

dat iets voor de FeBo om daar verder mee bezig te gaan.  

 

Dionne wil zich bij Sam aansluiten. Ook stelt zij er veel werk zit in bepaalde zaken zoals het 

gala. Daardoor kan teleurstelling komen als het niet doorgaat. Misschien is het daardoor 

misschien beter het zekere voor het onzekere te nemen. Jochem dankt Dionne. Thom sluit zich 

bij Kim aan, maar wil benadrukken dat wij onze verantwoordelijkheid als bestuur niet 

verwaarlozen als het gaat om veiligheid van de leden.  

 



 

Historisch Institutioneel Tijdschrift 

Geen opmerkingen 

 

Internationaliseringscommissie 

Huub vraagt zich af er ook uitwisselingsstudenten kunnen toetreden. Jochem vraagt of hij 

daarmee de Erasmusstudenten bedoelt. Dit bevestigt hij. Jochem stelt dat er dit eerste half jaar 

geen uitwisselingen gaan plaatsvinden. Jochem geeft toe er niet over nagedacht te hebben. Dit 

zou eventueel over nagedacht worden. Huub voegt hier aan toe dat hij het wilde benoemen, 

mocht het een doelstelling zijn. Jochem stelt dat het geen doelstelling is. Thom stelt dat het 

mooi zou zijn dat uitwisselingstudenten zich aanmelden bij de GSV maar dat activiteiten alleen 

voor de GSV zijn. Huub reageert hierop met de opmerkingen dat er een tijdelijk lidmaatschap 

in het leven voor was geroepen. Hij weet echter niet of dat nog steeds bestaat. Jochem stelt dat 

het belangrijker is om de focus te leggen op de CEH.  

 

Onderwijs- en Lezingencommissie 

Huub vraagt zich af waar het verschil tussen een reis en een excursie gaat liggen. Hij vraagt 

zich af of de excursies een gevaar gaan zijn voor de reizen. Thom verwijst naar de plannen van 

vorig jaar voor Aken. Dat zij dat dit graag door willen zetten. Hij stelt dat het dan misschien 

druk gaat worden in het tweede half jaar met tripjes maar zit daar geen problemen in. 

 

PR-commissie 

Geen opmerkingen 

 

Publieksgeschiedeniscommissie 

Geen opmerkingen 

 

Reiscommissie 

Sam begint over de reis die vorig jaar niet door is gegaan. Hij vraagt of er is nagedacht op het 

gebied van indekking, dat reizigers bijvoorbeeld weten of zij hun geld terugkrijgen. Kim stelt 

dat dit deels in het beleidsplan is opgenomen, dat er voorzichtig gedaan gaat worden. Maar ze 

stelt dat dit zeker met de reiscommissie besproken gaat worden.  

 

Sportcommissie 

Geen opmerkingen 

 

Externe contacten           

 

LETO 

Huub leest dat LETO in staat is subsidies te verstrekken. Hij vraagt zich af waar dat geld 

vandaan komt. Thom stelt dat de excursie naar Aken een subsidie had gekregen vanuit LETO. 

Huub vraagt dat het hier om een eenmalige subsidie gaat. Sam haakt hier op in, dit gaat om een 

prijs die LETO heeft gekregen. Daar heeft LETO een plan voor gemaakt om dat geld zodoende 

te besteden om contacten tussen verenigingen aan te moedigen. 

 



 

Carlijn vraagt zich af wat het nut is van LETO omdat de statuten niet kloppen. Mo stelt dat dit 

niet klopt want de nieuwe statuten liggen op dit moment bij de notaris. Daarnaast is er nog geen 

beleidsplan omdat het jaar voor hen begint op 1 oktober. Daarom zou dit pas in oktober 

besproken worden. Ook vraagt Carlijn naar de statuten en dat die ingekeken worden voordat er 

mee akkoord wordt gegaan. Deze zouden in een GSV-ALV eerst besproken worden. Jordi 

reageert hier op dat er consensus over is gekomen dat het 36e dit zou doen. Hij stelt dat er niet 

is toegezegd om het langs te ALV te laten gaan. Mo wil hierop reageren dat hij zich kon 

herinneren dat het beleidsplan besproken zou worden, maar dit weet hij niet zeker. Nieuwe 

statuten zijn al aangenomen op een ALV. 

 

Opleiding 

Michiel vraagt zich af of de StuDoBo niet op een slecht moment gepland is. Emoties van 

studenten zouden na tentamens hoog op kunnen lopen. Jochem verwacht dit van niet. Michiel 

vraagt zich vervolgens af of docenten daar niet bang voor zouden kunnen zijn. Jochem stelt dat 

er nu iets anders voorop staat, namelijk of er een locatie gevonden kan worden. Jochem stelt 

dat er absoluut over vergaderd kan worden om het te verplaatsen, mochten docenten angst 

uitspreken.  

 

Huub vraagt naar de banden van de opleiding. Hij vraagt zich af wat er concreet uitgehaald 

gaat worden. Jochem vertelt daarover maar Huub begrijpt het niet. Hier gaat Thom verder op 

in. Thom reageert dat een van de zaken die we uit deze verbetering van banden met de opleiding 

halen het feit is dat op deze manier het imago van de vereniging een verbetering zal doormaken; 

dat de vereniging niet langer alleen als ‘een clubje zuipende studenten’ zal worden gezien. Ook 

door informele contacten met de opleiding zoals bijvoorbeeld de StuDoBo of het Student-

docent-voetbal kan de formele relatie tussen studenten en docenten verbeterd worden, 

aangezien de drempel om naar docenten te stappen op die wijze lager wordt. Huub reageert dat 

hij de afgelopen jaren niet het imago van de GSV als ‘een clubje zuipende studenten’ als 

zodoende heeft ervaren. Tevens stelt hij dat handreikingen vanuit de vereniging voorgaande 

jaren doorgaans genegeerd zijn en vraagt wat de vereniging anders gaat doen op dit vlak. 

Jochem stelt dat handreikingen gedaan moeten blijven ondanks negeren vanuit de opleiding. 

Resultaten zullen gemaakt worden bij eerste activiteit StuDoBo.  

 

Nicolette vindt de StuDoBo een goed idee. Ze vroeg hoe we het contact willen gaan doen met 

de docenten. Jochem stelt dat hier geen concrete ideeën over zijn. Thom stelt dat hem een 

mailtje sturen geen probleem lijkt. Maar dat er nog geen besluiten over zijn genomen. 

 

Carlijn merkt dat bij veel plannen die er zijn gemaakt weinig onderzoek is gedaan. Dit kwam 

ze bij meerdere zaken tegen.  

 

SGN 

Geen opmerkingen 

 

SOFv 

Geen opmerkingen 



 

 

Interne contacten           

 

Borrels 

Geen opmerkingen 

 

Commissiehoofdenoverleg 

Geen opmerkingen 

 

Commissiefunctionarissen 

Geen opmerkingen 

 

Gezelschappen 

Huub vraagt zich af of er nog gezelschappen zijn. Jara stelt van wel, zo kan weerwolven gezien 

worden als een gezelschap. Nicolette vraagt of dat voortgezet gaat worden. Jara stelt dat die 

momenteel stil ligt, er moet gekeken worden naar de behoefte om er mee door te gaan is.  

 

Nicolette vraagt zich ook af of er ideeën zijn voor gezelschappen. Anne-Jet reageert daarop 

met de spelletjesavonden afgelopen halfjaar online en dat dit voortgezet kan worden. 

 

Interne Constitutieborrel 

Geen opmerkingen 

 

Ledenuurtjes 

Geen opmerkingen 

 

Promotie            

 

Collegepraatjes 

Geen opmerkingen 

 

Facebook- en Whatsappgroep 

Geen opmerkingen 

 

Instagram 

Geen opmerkingen 

 

LinkedIn 

Geen opmerkingen 

 

Nieuwsbrief 

Geen opmerkingen 

 



 

Website 

Steven vraagt zich af hoe het staat met iDeal op de website. Anne-Jet stelt dat er weinig voor 

gevoeld is vanuit het 37e. Steven vindt dat jammer, hij kan toch adviseren daar naar te kijken. 

Anne-Jet stelt dit advies mee te nemen. 

 

Huub maakt een algemene opmerking over zaken als de Discord, Anne-Jet stelt dat deze zeker 

niet uit het zicht gaan verdwijnen. 

 

Begroting            

 

Cees vraagt zich via Michiel af waarom het budget voor de CoCo is toegenomen. Thom heeft 

hier geen antwoord op. Jara stelt dat er een extra activiteit door de CoCo georganiseerd gaat 

worden en dat er daarom meer budget is. Cees vraagt ook naar uitlening van spullen, hij is 

namelijk benieuwd of de vereniging een winstoogmerk heeft met betrekking tot deze uitlening, 

en of deze uitlening enkel bedoeld is voor leden, of ook voor externen. Thom antwoordt hier 

dat de vereniging uiteraard geen winstoogmerk heeft, maar dat onze muziekinstallatie in het 

afgelopen jaar tweemaal verhuurd is en dat de opbrengsten hiervan weer door de vereniging 

gebruikt konden worden. Hij stelt dat de wens is om hier mee door te gaan. Een tweede vraag 

betreffende deze uitlening van Cees gaat over de kosten voor leden. Thom antwoordt dat het 

ligt aan het soort gebruik: als het voor de vereniging gebruikt wordt zijn hier geen kosten aan 

verbonden. Voor privégebruik zijn hier echter waarschijnlijk we kosten aan verbonden. Cees 

vraagt verder waarom de printkosten zo laag zijn. Thom stelt dat het de afgelopen jaren lager 

was en daarom is het zo begroot. Ook vraagt Cees hoe de penningmeester het jaar voor zich 

ziet met COVID. Thom stelt dat mochten er dingen voordoen hij de begroting gaat aanpassen 

en langs de ALV gaat sturen.  

 

Huub stelt dat er wordt gesproken over een conservatieve begroting. Hij noemt het 

festivalseizoen, dat mogelijk niet door kan gaan. Hoe gaat het uitpakken als die inkomsten weg 

blijven? Thom stelt dat er dan inderdaad gesneden moet worden, maar hij hoopt dat het niet 

gebeurt. Thom stelt dat er wel verlies wordt gedraaid als het seizoen niet doorgaat, hij hoopt 

dit zo laag mogelijk te houden. Ook vraagt Huub zich af waarom de contributie is verhoogd 

qua inkomsten. Thom stelt dat het op basis van conscribo is gedaan. Ook stelt Huub dat het 

goed is dat posten los zijn aangegeven maar hij vraagt of de subsidie het enige is wat wij extern 

verwachten op gebied van inkomsten. Thom stelt dat het niet per se alles is. Huub vraagt zich 

af waarom daar dan geen aparte kop voor is. Michiel stelt dat dit niet is gedaan omdat het 

systeem is veranderd. Ook vraagt Huub naar 024 en het scriptiesymposium, of het voor de 

vorige editie is. Thom geeft aan dat het voor dit jaar is. Ook vraagt Huub waar die kosten 

vandaan komen. Anne-Jet stelt dat dit naar presentjes en vergoedingen gaan voor de mensen 

die er verder aan werken naast de commissie.  

 

Steven vraagt wat er wordt afgeschreven komend jaar. Thom stelt dat het om een camera gaat 

en een cameratas. Dat is het overige bedrag als de debiteuren er vanaf gehaald zijn. Steven 

vraagt zich ook af waarom de kosten voor het HInT honderd euro hoger zijn. Thom stelt dat de 

kosten van de drukker hoger zijn geworden. Steven stelt waarom het dan precies duizend euro 



 

wordt. Thom stelt dat het niet zo is en dat het preciezer kan maar dat hij te vertrouwen is. Steven 

vraagt ook naar de kosten van de statuten. Thom stelt dat dit in de voorgaande jaren al is 

gespaard dus er nu niet op staat. Steven adviseert om in de toekomst een toelichting te doen. 

 

Jaarplanning           

 

Carlijn vraagt of de jaarplanning wordt ingestemd. Dit is niet het geval stelt Jochem. 

 

Nicolette stelt voor eerst te stemmen maar niemand is hier echt voor. Jochem wil agenda 

volgen. 

 

Huub vraagt naar het moordspel, wat dit inhoudt. Gotcha staat immers later in het jaar. Thom 

stelt dat het een aparte activiteit is. Hij vraagt om geduld voor de PR, die komt morgen. Hij wil 

niks verklappen en de spanning erin houden maar raadt het aan. Ook vraagt hij naar Heldorado, 

want daar staat het al als geannuleerd. Jara stelt dat dit klopt maar bij het maken van de 

jaarplanning was dit nog niet het geval, daarom staat het er nog in. 

 

Sam vraagt naar het ALU, 36e had de wens om dit ALU eerder te houden. Sam vraagt of het 

ALU toch iets naar voren gehaald kan worden, als tip, omdat mogelijk veel mensen op vakantie 

zijn dan. Jara stelt dat dit nog gewijzigd gaat worden en te zien is op de halfjaarlijkse ALV met 

planning van tweede halfjaar. 

 

 

6. Instemmen beleidsplan en begroting 

Er wordt gestemd over het beleidsplan en de begroting. Het stemgetal bedraagt 19.  

 

Voor: I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

Tegen:  

Blanco: I  

Onthouding:  

 

Daarmee zijn het beleidsplan en de begroting van het 37ste bestuur ingestemd.  

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

 

 

 

 



 

8. Rondvraag en sluiting 

Mo heeft twee vragen gericht naar de ALV. Hij vraagt wie er in een Dungeons en Dragons 

gemeenschap wil. Daarvoor kan je hem contacteren. Ook vraagt hij om bij het 

briegemeenschap te komen, aangezien dat gezellig is.  

 

Carlijn adviseert dat er niet te veel zorgen gemaakt moet worden. 

 

Huub vraagt hoe het zit met de commissieaantallen. Jochem stelt dat het verschilt per 

commissie. Jara stelt dat er op dit moment een inventarisatie voor is en dat daar mogelijk 

vrijdag nog actief mee bezig gegaan gaat worden. Ook had hij een opmerking over het 

beleidsplan in het algemeen, hij merkt dat er veel ter oriëntatie ligt. Hij stelt dat er tijd is om 

het concreet een beleidsplan te laten worden. Dit geldt ook op gebied van commissies, waar 

het meer een draaiboek is. Hij wil het bestuur succes en plezier wensen. 

 

Nicolette stelt dat de machtigingen ook in het vragenrondje voor horen te komen, maar zij 

hebben geen vragen.  

 

Jochem vraagt nog of alle toezeggingen opgenoemd moeten worden. Dat hoeft niet perse maar 

Jochem heeft het graag en Jara noemt deze op: 

 

a) 19 oktober wordt veranderd in 1 oktober in het beleidsplan onder het kopje ‘Secretaris’. 

b) Er wordt gekeken naar andere bronnen dan ‘de Eerlijke Geldwijzer’ bij het zoeken naar 

een andere bank.  

c) De resultatenrekening per activiteit door de commissiepenningmeesters wel gaat 

gebeuren dit jaar. 

d) Dat er onderzoek wordt gedaan naar de maatregelen die de universiteit neemt met 

betrekking tot studentenwelzijn. 

 

Carlijn heeft nog een opmerking: zij mist een aantal punten in de toezeggingen. Zij mist onder 

andere de toezegging met betrekking tot het stukje over Roelants. Zij geeft aan dat de ALV 

heeft ingestemd met de veranderingen zoals die zijn toegezegd. Nicolette reageert hierop dat 

niet elke wijziging per se een toezegging hoeft te zijn en dat er een algemene toezegging is 

gedaan om het beleidsplan aan te passen op de punten zoals die zijn besproken. Carlijn is het 

hier mee eens en deze toezegging stelt haar gerust.  

 

Een laatste opmerking van Mo is dat het oké is als ‘het niet perfect gaat op je eerste keer, dat 

hebben we allemaal’. Jochem bedankt Mo voor deze afsluitende opmerking en sluit de 

vergadering om 21.15.   

 


