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Aanwezigen: 
 
Dana R., Koen T., Jordi M., Yarno R., Hans P., Imke van D., Maura G., Kees van der 
H., Sam van E., Charlotte P., Bram K., Stijn van E., Rinke A., Maaike C., Nicolette O., 
Jurre B., Tom V., Stef C., Maud F., Jara van S., Ellen T., Veerle P., Auke van M., 5 

Jochem K., Laura in ‘t H., Tobias de G., Sem B., Mees van V., Stijn I., Bilaal A., Fleur 
S., Matz van den B. 
 
*: De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 december 2021 vond vanwege de 
toenmalige coronamaatregelen grotendeels online plaats, terwijl het bestuur fysiek 10 

aanwezig was in het EOS-gebouw. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 
Imke van D. opent de vergadering om 18:40. Ze vindt het leuk dat iedereen er is en 15 

bedankt iedereen daarvoor. Ze deelt mee dat deze ALV een online variant is en legt de 
formaliteiten omtrent een online ALV uit, bijvoorbeeld dat alle deelnemers zich in een 
aparte Zoomsessie moet inloggen, en hoe vragen stellen werkt. Sam van E. houdt de chat 
in de gaten voor potentiële vragen en/of opmerkingen. Bram K. notuleert de 
vergadering.  20 

 
Agendapunt 12a over de RAGweek ‘Sexy met Stijl’-kalenders is niet aangekondigd in de 
agenda die is meegezonden met de convocatie, maar deze wil Imke van D. wel 
toevoegen aan de agenda. Imke vraagt of hier bezwaar tegen is. Er is geen bezwaar 
tegen. Agendapunt 12a wordt bij deze dan ook de stemming over de RAGweek ‘Sexy met 25 

Stijl’-kalenders. 
 
Imke van D. zegt dat Hans P. tevens aanwezig is bij de ALV als een externe partij, die 
over de offerte en plannen voor de website zal doornemen. Imke van D. vraagt of hij 
straks een woordje mag doen. Hier is geen bezwaar tegen. 30 

 
Imke vraagt of er verder op- of aanmerkingen zijn over de agenda. Er zijn geen verdere 
opmerkingen over de agenda. De agenda is dus vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 35 

 
Er zijn 13 machtigingen. Deze zijn als volgt:  
 

• Daan K. machtigt Charlotte P.  
• Renee V. machtigt Maura G.  40 

• Tijm H. machtigt Kees van der H.  

• Stefan de B. machtigt Sam van E.  

• Celis T. machtigt Bram K.  

• Rick van B. machtigt Charlotte P.  

• Sam van O. machtigt Stijn van E.  45 

• Anne-Jet B. machtigt Jara van S.  

• Matz van der B. machtigt Yarno R.  

• Elmira van W. machtigt Maaike C.  
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• Anouk van der E. machtigt Maaike C.  

• Tom van E. machtigt Bram K.  

• Nick H. machtigt Imke van D.  

 

Het stemgetal is 40. Jochem K. moet wellicht om 19:30 weg, dus machtigt hij Imke van D. 5 

voor stemmingen die plaatsvinden na zijn vertrek. 
 

a. Bankenwissel 
Imke van D. geeft vervolgens het woord aan Charlotte P. voor de bankenwissel. 
Charlotte P. vertelt dat het bestuur van bank wil wisselen; de vereniging zit nu bij de 10 

Rabobank. De nieuwe bank zal waarschijnlijk de SNS Bank worden, die onder de 
Volksbankgroep valt. De kosten zullen wel omhoog gaan, maar de bank past wel bij het 
duurzaamheidsbeleid van het bestuur. Het nadeel is dat er een korte stop is van de 
toelating van verenigingen, maar Charlotte P. zegt dat deze stop uiteindelijk zal worden 
opgeheven. 15 

 
Jordi M. vraagt of dit het moment is om vragen te stellen over de bankenwissel. Imke 
van D. zegt dat dit zo is. Jordi M. vraagt waarom de SNS Bank is gekozen. Charlotte zegt 
dat ze heeft gekeken naar duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn. Daarbij 
kwam de Volksbank als winnaar uit de bus. Jordi M. vraagt of ze zich vooral gebaseerd 20 

heeft op externe partijen m.b.t. het voltrekken van een eindoordeel. Charlotte P. zegt dat 
dit klopt. 
 
Jochem K. vraagt of er niet in de ALV over de bankenwissel wordt gestemd. Imke van D.  
zegt dat dit in het door de ALV aangenomen beleidsplan stond en er dus geen stemming 25 

zal plaatsvinden. 
 
Imke van D. vraagt of er andere vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen. 
 

3. Lijst met toezeggingen 30 

 
Imke van D. zegt dat het XXXVIIIste bestuur alle toezeggingen van de notulen van de 
vorige ALV heeft toegepast, behalve de toezegging over het toevoegen van 
paginanummers aan het printbestand. Ze vraagt aan de ALV om hen dit te vergeven en 
zegt dat het bestuur voor de komende ALV’s pagina- en regelnummers zal toevoegen 35 

aan de documenten. 
 
Ze vraagt of er nog andere opmerkingen zijn over de notulen. Er zijn verder geen andere 
opmerkingen. 
 40 

4. Notulen AJV 19-10-2021 
 
Imke van D. zegt dat Bram K. de notulen niet heeft gemaakt, Ze geeft hiervoor het woord 
aan Jochem K. Jochem K. zegt dat hij enkel de lay-out deed en dat hij en Jara van S. de 
enigen zijn die op dit moment kunnen spreken over ernstige zaken m.b.t. de notulen. 45 

 
Imke van D. zegt dat ze niet de notulen per pagina wilt doornemen en of er vragen en/of 
opmerkingen in het algemeen zijn over de notulen. Ze vraagt of er bezwaar is hiertegen. 
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Hiervoor is geen bezwaar. Er zijn verder ook geen vragen en/of opmerkingen, dus 
worden de notulen aangenomen. 
 

5. Bespreking website 
 5 

Imke van D. geeft het woord aan de Raad van Advies (RvA). Jochem K. leest namens de 
RvA een brief van de RvA voor: 
 
… (Jochem vragen om RvA brief over website, logo en lidmaatschapskaarten(?)) 
 10 

Imke van D. bedankt de RvA voor het advies en stelt voor om over te gaan tot 
bespreking van de website. Op de ALV van 14 september heeft het bestuur beloofd om 
een nieuwe ALV uit te roepen om over de website te beslissen en de ALV te laten 
stemmen over de plannen voor de website. De plannen zijn nu verduidelijkt met een 
offerte van Hans P. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de 15 

mogelijkheden omtrent de agenda, de betaalmogelijkheden en het uiterlijk. Tot slot 
zullen de vele problemen van de website verholpen worden. 
 
Imke van D. geeft het woord aan Hans P. om verder over de website toe te lichten. Hans 
P. stelt zich kort voor en bespreekt daarna de offerte van de website. De agenda zal 20 

uitgebreid worden, een betaalsysteem zal rechtstreeks via IDEAL betaalt kunnen 
worden via Molly en tot slot zal er ook een nieuwe homepage verschijnen. Daarnaast 
zijn er door de jaren heen ook veel plug-ins geïnstalleerd, die wellicht met elkaar 
conflicteren. Daarom zal Hans P. ook de technische kant van de website doornemen, om 
eventuele technische problemen te optimaliseren. 25 

 
In de offerte is een plan uitgestippeld om een kopie van de website te maken om 
daarmee te experimenteren, voordat de echte website vernieuwd wordt. De mobiele 
weergave van de website zal ook aangepast worden. Hans P. benadrukt dat niet de hele 
website onder handen genomen zal worden. Hij zal daarnaast ook een template 30 

aanmaken voor toekomstige beheerders, zodat zij makkelijkers met de website overweg 
kunnen met de website.  
 
De plug-ins zijn een noodzakelijk kwaad. Plug-ins zijn immers de motor die een website 
draaiende houden, wat riskant is, aangezien verouderde plug-ins een achterdeur 35 

kunnen vormen voor hackers. De licenties voor deze plug-ins zijn nodig om eventuele 
hack-pogingen van buitenaf te weren, maar kosten wel geld. Ook het betaalverkeer 
moet beveiligd worden met plug-ins en diens licenties.  
 
Hans P. vat kort samen dat er een aanschaf van thema’s nodig is en van plug-ins. Hans P. 40 

wil de vereniging steunen, dus heeft hij een vriendelijk prijskaartje aan de deal geplakt, 
aangezien een studievereniging, zoals GSV Excalibur, beperkte middelen heeft. Wel 
benadrukt hij dat hij het veel tijd kost en dat hij daardoor ook geld moet verdienen.  
 
Imke van D. bedankt Hans P. en vraagt aan de ALV of er nog vragen zijn aan Hans P.  45 

 
Imke vna D. ziet dat Jordi M. een hand opsteekt. Jordi M. zegt dat hij aan het klappen was 
voor de toespraak van Hans P. 
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Nicolette O. vraagt hoe lang het zal duren voor de website klaar is. Hans P. zegt dat hij in 
de tweede week van januari 2022 al kan beginnen met het aanvragen van verschillende 
formele zaken, zoals bankpassen en bankrekeningen die geopend moeten worden. De 
doorlooptijd hiervoor is drie weken.  
 5 

Jara van S. vraagt of ze een vraag aan het bestuur kan stellen. Imke van D. zegt dat dit 
kan, mits er geen vragen meer zijn aan Hans P. Deze zijn er niet. Jara van S. vraagt wat 
de directe betaalmogelijkheid zal kosten en wat de onderhoudskosten zijn. 
 
Hans P. zegt dat hij dit niet heeft begroot in de offerte, maar dat de transactiekosten 10 

rond de 49 cent liggen bij IDEAL. Hij vraagt of hij hier later op terug kan komen. Hij kan 
het niet direct vinden. Hij zegt dat hij en het bestuur naar goedkopere alternatieven 
kunnen kijken. Imke van D. vraagt of Jara van S. wil reageren. Jara van S. zegt dat het 
bestuur en Hans P. goed moet kijken naar de kosten. Kees van der H. zegt dat het bij 
IDEAL 29 cent is. Charlotte P. zegt dat de vereniging ook een bankoverdracht tot de 15 

betaalmogelijkheden zal rekenen, wat geen transactiekosten met zich meebrengt. 
 
Nicolette O. vraagt of het bestuur erover nagedacht heeft over de kosten van de 
transactiekosten en de licenties. Ze zegt dat als het bestuur de website wil gaan 
gebruiken voor betalingen, dat dan ook alle betalingen via de website verlopen en niet 20 

op beide manieren: een mogelijkheid tot een direct bankoverdracht en een mogelijkheid 
tot een betaling via de website. Charlotte P. zegt dat de transactiekosten bij de 
betalingen worden gerekend, dus dat de kosten niet voor de rekening van de vereniging 
komt. Nicolette O. vraagt of alle activiteiten dan ook 29 cent duurder worden. Charlotte 
P. zegt dat dit zo is. 25 

 
Hans P. zegt dat de transactiekosten geen invloed hebben op de betaling van het lid. Van 
bijvoorbeeld €5,- gaat 29 cent naar Molly en de rest naar de vereniging. Molly maakt 
hun winst met de 29 cent die zij afroomt van alle transacties. Imke van D. vraagt of 
Nicolette O. hier nog op wil reageren. Dit is niet het geval. 30 

 
Jurre B. vraagt of het traditionele bankoverdracht nog in stand blijft. Charlotte P. zegt 
dat dit niet het geval zal zijn en dat betalingen enkel via de websites IDEAL-optie plaats 
zullen vinden. Jurre B. vraagt of het dus zowel via de website zal plaatsvinden als via 
een bankdracht. Dit is niet het geval, aldus Charlotte P. Kees van der H. zegt dat het 35 

belangrijk is dat het via de website plaatsvindt, omdat het dan makkelijker is om via de 
website te betalen, wanneer men zich inschrijft voor een activiteit. Bij problemen, kan 
altijd nog gebruik gemaakt worden van een traditionele bankoverdracht. Jurre B. vraagt 
wat de ondergrens is voor betalingen, aangezien de kosten bij een prijs van €3,- 10% 
omhoog gaan door de commissie van Molly. Kees van der H. benadrukt nogmaals dat die 40 

30 cent wordt gekort van de vereniging. Jurre B. zegt dat de prijs van activiteiten dus in 
feite 30 cent duurder worden. Na enig twijfelen, stemt Kees van der H. hiermee in. Imke 
van D. zegt dat het maar 30 cent bedraagt. Jurre B. zegt dat dat zo is, maar dat hij vanuit 
principe spreekt. Kees van der H. zegt dat het geld de ene of andere kant op zal vallen, 
dus dat de kosten door de leden óf de vereniging worden betaald. Kees van der H. zegt 45 

dat het bestuur daar nog niet over heeft nagedacht, maar geeft toe dat het bij meerdere 
activiteiten snel €2,- kan worden. Jurre B. zegt dat men hiermee ook een biertje in de 
Fuik kan kopen. Imke van D. zegt dat het bestuur een toezegging zal doen. Jurre B. 
vraagt of de toezegging in goede hoop is inbegrepen bij de stemming. Imke van D. zegt 
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dat aan het einde van de bespreking een algemene conclusie getrokken zal worden, 
inclusief toezeggingen. 
 
Stef C. vraagt of de kosten voor licenties bovenop de huidige kosten van de website 
komen. Dit is het geval. De huidige licentiekosten zijn €160,-, aldus Charlotte P. Stef C. 5 

merkt op dat het dan €360,- worden. Imke van D. merkt op dat de licenties niet ieder 
jaar vernieuwd hoeven te worden. 
 
Jordi M. merkt op dat Molly een groot bedrijf is met veel partners. Hij raadt aan om de 
bankoverdracht-methode in stand te houden voor kleinere inschrijfkosten, maar voor 10 

grotere inschrijfkosten waarbij 30 cent onder de 5% zit via Molly plaats te laten vinden. 
Andere verenigingen handhaven deze methode ook. 
 
Imke van D. zegt dat dit advies wordt meegenomen in de stemming. 
 15 

Rinke A. vraagt of het niet oneerlijk is om gelijk een grote wijziging toe te brengen aan 
de website, omdat komende besturen dan geen keuzevrijheid hebben om de website 
aan te passen, gezien de hoge kosten voor de licenties. Imke van D. benadrukt nogmaals 
dat de licenties niet ieder jaar vernieuwd hoeven worden. Hans P. zegt dat vereniging 
niet vast zit aan de licentie van Molly, aangezien er ook talloze andere vergelijkbare 20 

opties zijn. Andere besturen kunnen een andere optie naar keuze kiezen. Ook kunnen 
betalingen gedaan worden via de eigen bank, maar daar zitten vaker 
abonnementskosten aan. Molly incasseert simpelweg 29 cent en verdient daar genoeg 
aan. Zo doet ieder betaalsysteem of bank het op diens eigen manier. 
 25 

Nicolette O. vraagt of het bestuur al gekeken heeft naar alternatieven van Molly. Imke 
van D. zegt dat dit niet zo is. Kees van der H. zegt dat het bestuur het advies van Hans P. 
wil volgen, wat Imke van D. ondersteunt. 
 
Imke van D. vraagt of er nog andere opmerkingen zijn over de website. 30 

 
Er zijn geen andere opmerkingen over de website.  
 
Jordi vraagt of hij een stemverklaring kan afleggen. Imke van D. zegt dat hij dit bij punt 6 
kan doen. Ze bedankt tevens Hans P. voor diens advies en hulp.  35 

 
Hans P. verlaat de vergadering om 19:21. 
 
Imke van D. verklaart dat de stemming over het huidige plan gaat, inclusief de 
toezegging omtrent de transactiekosten. Jurre B. vraagt of het bestuur ook gaat kijken 40 

naar bij wie de transactiekosten komen te liggen. Imke van D. zegt dat het bestuur het 
hier nog met Hans P. over zal hebben. 
 
Imke van D. vraagt of het voor iedereen duidelijk is over wat er precies gestemd zal 
worden. Dit is, bij gebrek aan opmerkingen, duidelijk. 45 

 
6. Stemming website 

 
Imke van D. vraagt of er iemand een stemverklaring wil afleggen. 
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Jordi M. legt zijn stemverklaring af; hij gaat namelijk voor stemmen. Hij zegt dat Molly 
een voordelige en handige partij is voor kleine partijen, zoals de vereniging. Het scheelt 
dus aardig wat geld. Jordi M. kan zich herinneren dat de website in zijn jaar al een 
hoofdpijndossier was en hij vindt het fijn dat het bestuur eindelijk naar een derde partij 5 

stapt. Hij weet immers hoeveel moeite de website kan zijn voor bestuursleden. 
 
Imke van D. stelt voor om een hoofdelijke stemming te houden. Dit wordt toegewezen. 
 
Het stemgetal is 42, aldus Bram K. en Charlotte P. 10 

 
Imke van D. vraagt aan de RvA of er een derde persoon nodig is om mee te tellen met de 
stemmen. Dit blijkt het geval te zijn, aldus Jurre B. Jurre B. wordt tevens aangesteld om 
mee te tellen met Bram K. en Charlotte P. 
 15 

Vervolgens vindt de stemming plaats. 
 
Het resultaat bestaat uit 34 stemmen voor, zeven stemmen tegen, twee blanco 
stemming en 0 voor onthouding. Dit is een gekwalificeerde meerderheid om de plannen 
van de website uit te voeren.  20 

 
De plannen voor de website, inclusief de toezegging, zijn daarom aangenomen. 
 
Imke van D. stelt voor om verder te gaan naar agendapunt 7: de pauze. 
 25 

7. Pauze 
 
Imke van D. schorst de vergadering tot nader order.  
 
De pauze duurt in eerste instantie tot 19:45, maar wordt verschoven naar 19:50. 30 

 
Matz van den B. betreedt de vergadering om 19:52.  
 
Imke van D. hervat de vergadering om 19:53 en vraagt om opheldering over het 
stemgetal, aangezien meerdere personen als groep bij elkaar zitten, maar niet apart in 35 

de Zoomsessie zitten. 
 
Imke van D. merkt op dat een online ALV veel vergt van het bestuur, zoals het bijhouden 
van het stemgetal. Ze vraagt nogmaals aan Bram K. en Charlotte P. wat het stemgetal is. 
Ze vertelt de ALV ook dat er een foutje is gemaakt met het tellen van de stemmen, 40 

aangezien één persoon twee keer is geteld, namelijk Koen T. Koen T. ontkent dit echter, 
omdat het fysiek onmogelijk was voor hem om te praten. Het maakt echter weinig uit 
voor de uitslag, dus stelt ze aan de ALV voor om geen nieuwe stemming plaats te laten 
vinden. Hier is geen bezwaar tegen. 
 45 

8. Bespreking lidmaatschapskaarten 
 
Imke van D. vraagt nogmaals om het stemgetal. Het stemgetal is 42, met 29 aanwezigen 
en 13 machtigingen.  
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Imke van D. zegt dat het bestuur naar aanleiding van de ontstane discussie van de 
beleids-ALV een toezegging te doen m.b.t. de lidmaatschapskaarten, wat inhield dat er 
een nieuwe ALV uitgeroepen zou worden, zodat de ALV over het lot van de kaarten kan 
stemmen. Het plan voor nu is om het huidige beleid, minus het stickersysteem te 5 

handhaven. Ook zou het bestuur kijken naar mogelijkheden omtrent een online 
lidmaatschapskaart om daarover een advies uit te brengen aan het volgende bestuur.  
 
Imke van D. vraagt of er nog opmerkingen zijn over de lidmaatschapskaarten.  
 10 

Nicolette O. vraagt hoe het bestuur het oriënteren voor zich ziet voor de komende 
besturen. Imke van D. zegt dat het huidige bestuur het komende bestuur zal helpen met 
het bestellen van de stickers en gerelateerde zaken, zodat het huidige bestuur het 
XXXIXste bestuur de kans krijgt om zelf over het lot van de lidmaatschapskaarten te 
bepalen. Kees van der H. zegt dat het bestuur het volgende bestuur ook kan helpen met 15 

het bestellen van de stickers, maar dat dit natuurlijk ook in aanraking komt met het 
duurzaamheidsbeleid van het bestuur. Hij zegt dat het bestuur in samenspraak met het 
kandidaatsbestuur kan beslissen over het stickersysteem. 
 
Maaike C. vraagt hoe het zit met het stickersysteem. Kees van der H. zegt dat de 20 

zichtbaarheid van de stickers het grootste probleem is en dat daarom gewerkt kan 
worden met kleuren. Hij benadrukt wel dat dit vooral aan het XXXIXste bestuur is om te 
bepalen. Met de stickers is het op de intromarkt niet goed gegaan, omdat het bestuur ze 
toen niet uitdeelde. Daardoor ligt het gehele systeem achter. Het is dus vooral aan het 
XXXIXste om te beslissen wat er met het stickersysteem gebeurd, maar hij raadt wel aan 25 

om een kleurtje te gebruiken in plaats van de oude stickers. Imke van D. zegt dat de 
stickers er pas tijdens de introductie klaar hoeven te zijn en dat het tegen die tijd wel 
allemaal goed komt. 
 
Maaike C. vraagt wat het bestuur voor de rest van het jaar wil doen met de 30 

lidmaatschapskaarten. Imke van D. zegt dat het bestuur verder wil gaan met het 
uitdelen van de lidmaatschapskaarten en dat dit al is begonnen. 
 
Nicolette O. vraagt of de mensen van vorig jaar een sticker op hun kaart hebben. Kees 
van der H. zegt dat er inderdaad een sticker op hun kaart zit. Sam van E. zegt dat het een 35 

leuk bonusje is. Imke van D. zegt het een kwestie is van de partners inlichten dat de 
kaarten dit jaar geldig zijn, ongeacht stickers of niet. Later in het jaar wordt het dan 
verder uitgewerkt. Kees van der H. stelt dat als het XXXIXste bestuur er voor kiest om de 
stickers in te voeren, dat dat dan het eerste jaar van de stickers wordt. Voor het tweede 
jaar wordt er dan een nieuwe sticker gevraagd. Dit is afhankelijk van de keuze van het 40 

XXXIXste bestuur. 
 
Jara van S. merkt op dat de stickers een risico vormen voor mensen die ze in september 
krijgen, maar zich in oktober uitschrijven. Zij zouden dan alsnog alle voordelen krijgen 
met de lidmaatschapskaart, maar geen lid meer zijn van de vereniging. Imke van D. 45 

vraagt of Kees van der H. op de opmerking wil reageren. Kees van der H. zegt dat het 
gewin van het uitdelen van de stickers in de eerst maand niet opweegt tegen de maand 
dat ze nog niet geldig zijn. De problemen die zijn ontstaan met de lidmaatschapskaarten 
waren vooral te danken aan het feit dat het bestuur geen kaarten had om uit te delen op 
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de intromarkt. Hij stelt voor om bijvoorbeeld kaarten alvast van een sticker te voorzien 
en die uit te delen tijdens de intromarkt. Jara van S. zegt dat het vooral over de niet-
eerstejaars gaat, maar dat het voor de eerstejaars een goed idee is. 
Imke van D. vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de lidmaatschapskaarten. 
 5 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

9. Stemming lidmaatschapskaarten 
 
Imke van D. legt uit dat de passen in gebruik blijven en dat de stickers dit jaar buiten 10 

dienst blijven. Verder zal het bestuur zich oriënteren op de mogelijkheden omtrent een 
online variant en zal deze plannen ook presenteren aan het XXXIXste bestuur. 
 
Imke van D. stelt voor om een hoofdelijke stemming te houden. De ALV vindt het fijner 
om een schriftelijke stemming te houden. Imke van D. stelt voor om d.m.v. 15 

handopsteking te stemmen. Een klein gedeelte zal in de tweede ronde stemmen als een 
gemachtigde.  
 
Het stemgetal is 42 met 29 aanwezigen. 
 20 

Het voorstel voor een schriftelijke stemming is aangenomen. 
 
Imke van D. vraagt of iemand een stemverklaring wil afleggen. Niemand wil dit. 
 
Gedurende de stemming zijn er veel technische problemen, zoals een laptop die bijna 25 

leeg is, een camera die telkens uitvalt en een discussie of de resultaten openbaar 
gemaakt mogen worden, wat zo blijkt te zijn. 
 
Het resultaat is 38 stemmen voor, drie stemmen tegen, één blanco stem en nul 
onthoudingen. Het beleid rondom de lidmaatschapskaarten is met een gekwalificeerde 30 

meerderheid aangenomen. 
 

10. Bespreking logowijziging 
 
Imke van D. zegt dat tijdens de beleids-ALV het bestuur heeft geopperd om het logo te 35 

wijzigen. Hiervoor wilde het bestuur een nieuwe ALV uitroepen om het voorstel voor 
het wijzigen van het logo uit te leggen en vervolgens de ALV hierover te laten stemmen. 
Met trots presenteert het bestuur vervolgens het logo, dat is ontworpen door Tom V. en 
is gebaseerd op het ontwerp van Kim L. en het idee van Mo Q.  
 40 

Imke van D. levert vervolgens argumenten aan voor de wijziging van het logo, die ook in 
de meegezonden stukken te vinden zijn. De voornaamste argumenten zijn de 
professionaliteit, de naam Excalibur en de enthousiaste reacties op de merchandise van 
vorig jaar. Tevens zal Arthur blijven bestaan, zoals in de stukken te vinden is, aldus Imke 
van D. 45 

 
Imke van D. vraagt of er vragen en opmerkingen zijn over het logo. 
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Nicolette O. vraagt of het bestuur gekeken heeft naar alternatieven voor het logo of 
wijzigingen, maar zegt ook dat ze het een mooi logo vindt. Ze vraagt of de ALV enkel 
voor of tegen dit ene logo kan stemmen. Imke van D. geeft hiervoor het woord aan Tom 
V. Tom V. zegt dat het logo makkelijk aangepast kan worden, indien dit nodig is. 
Nicolette O. spreekt namens Maaike C. en Rinke A. wanneer ze zegt dat de paarse letters 5 

op de paarse achtergrond wellicht onhandig kunnen zijn. Tom V. zegt dat de schaduw 
rondom de letters sterker kan worden, maar dat dit niet per se mooier is, omdat de 
kleur van de vereniging paars is. De kleur kan echter aangepast worden, als dit gewenst 
is. 
 10 

Imke van D. vraagt aan Nicolette O., Rinke A. en Maaike C. of zij nog alternatieven 
hebben. Rinke A. vraagt zich af of het niet beter is om de letters rondom ‘Anno 1984’ aan 
te passen, omdat het moeilijk leesbaar is zonder omlijning. 
 
Imke van D. zegt vervolgens dat het bestuur open staat voor feedback over het logo. Ze 15 

zegt dat het logo met eventuele wijzigingen van tevoren ingestemd kan worden, voordat 
de wijzigingen zijn toegepast. Ze vraagt aan Tom V. of hij hierop wil reageren of dat ze 
eerst het woord aan Koen T. en Mees van V. mag geven. Tom V. zegt kort dat de 
aanpassingen snel toegepast kunnen worden, omdat hij Photoshop met het logo heeft 
openstaan op zijn PC. 20 

 
Koen T. zegt dat hij het een mooi logo vindt, maar dat hij en een paar zijn gasten de 
Romeinse cijfers van het oude logo wel gaaf vinden. Hij zou persoonlijk voor de 
Romeinse cijfers in de buitenring van het logo gaan, zoals het ook in het oude logo 
stond. Kees van der H. vraagt of hij bedoelt dat zowel de Romeinse cijfers als de letters 25 

in hetzelfde logo moeten. Koen T. zegt vervolgens dat hij beide mooi vindt.  
 
Mees van V. merkt op dat het oude logo op de lidmaatschapskaarten blijft staan. Hij 
vraagt zich af hoe het bestuur dit gaan aanpakken. Kees van der H. zegt dat hij blij is dat 
Mees van V. deze vraag stelt. Het is niet handig om nieuwe passen te bestellen i.v.m. het 30 

duurzaamheidsbeleid, maar dat het ook aan het XXXIXste bestuur is om hierover te 
beslissen. Ook zegt hij dat Arthur een herkenbaar figuur is binnen de vereniging en dat 
daarom de lidmaatschapskaarten geldig blijven. Imke van D. zegt dat dit 
doorgecommuniceerd zal worden naar de partners. Kees van der H. zegt tot slot dat het 
bestuur zal proberen om het officiële nieuwe logo op zoveel mogelijk plekken terug te 35 

laten komen, maar dat Arthur nog steeds in de omloop zal blijven. 
 
Jurre B. merkt op dat de kleurcode van het paars op het logo niet overeenkomt met de 
kleurcode van het ‘GSV-paars’. Hij wil dit graag terugzien in het logo. Maura G. merkt op 
dat er niet altijd gebruik wordt gemaakt van de officiële kleurcode. Kees van der H. sluit 40 

zich bij Jurre B. aan, aangezien het om het officiële logo gaat. 
 
Tom V. zegt dat het mogelijk is om de kleurcode aan te passen. 
 
Imke van D. zegt dat het logo kan worden aangepast qua kleurcode. Dit wordt 45 

toegezegd. 
 
Jara van S. vraagt hoe het zit met de vraag van Koen T. over de wijzigingen voor het logo.  
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Imke van D. stelt voor om eerst met het huidige nieuwe logo te stemmen en daarna met 
de wijzigingen voor te leggen aan de ALV. 
 
Auke van M. vraagt hoe het zit met de toepassing van het nieuwe logo en Arthur in zijn 
nieuwe setting. Kees van der H. antwoordt dat de vereniging het nieuwe logo naar 5 

buiten toe wil presenteren. Dit betekent dat allerlei dingen veranderd moeten worden, 
zoals formulieren en de website. De bedoeling is om Arthur een bijrol te geven als een 
soort van mascotte. 
 
Nicolette O. vraagt wanneer het oude logo aangepast gaat worden en stelt voor om voor 10 

het komende jaar het oude logo met Arthur aan te houden en de overgangsperiode naar 
het XXXIXste bestuur als harde introductie van het nieuwe logo te houden. Kees van der 
H. zegt dat er nu voor verschillende variaties gestemd kan worden en dat de 
ingangsdatum het tweede semester blijft. Hij zegt ook dat het geen probleem is om 
Arthur en het nieuwe logo naast elkaar te laten bestaan. Het nieuwe logo is tevens al 15 

naar binnen getreden via o.a. de polo’s van het bestuur. Hij zegt dat het zonde is voor 
het bestuur als het tot de zomer moet wachten om dan pas het logo te introduceren. 
Maura G. zegt dat het beter is als het bestuur eerst kijkt welke wijzigingen er mogelijk 
zijn en dan eventueel toezeggingen te doen, voordat het wordt ingestemd. Sam van E. 
zegt dat de ALV input kan geven, mits Tom V. wijzingen per direct kan toebrengen. Kees 20 

van der H. concludeert dat de ALV eerst stemt over de wijziging en om vervolgens over 
de variaties van het logo te stemmen.  
 
Nicolette O. stelt voor dat het bestuur zometeen onderling in beraad gaat. Ze is het eens 
als het logo eerder wordt doorgevoerd, maar dat ze het wel fijn vindt als we Tom V. de 25 

tijd geven om de genoemde wijzigingen toe te passen. 
 
Jurre B. zegt dat hij zich kan herinneren dat er over de logowijziging is gestemd tijdens 
de beleids-ALV. Imke van D. zegt dat het bestuur toen heeft toegezegd dat er naar de 
wijzigingen gekeken zal worden en dat er daarover bij een nieuwe ALV gestemd zou 30 

worden.  
 
Er zijn geen verdere vragen over de logowijziging.  
 
Imke van D. stelt voor dat het bestuur kort in beraad gaat.  35 

 
De ALV wordt om 20:52 tot 21:00 geschorst. 
 
De ALV gaat verder om 21:00.  
 40 

Imke van D. vraagt aan Bram K. en Charlotte P. of zij het stemgetal kunnen controleren. 
 
Imke van D. concludeert dat het woord aan Tom V. wordt gegeven, om te zien welke 
wijzigingen hij ter plekke kan toepassen. Vervolgens wil het bestuur de discussie 
openen met de ALV over eventuele andere aanpassingen van het logo. Als hier geen 45 

algemeen antwoord uit komt, dan zal er een tussentijdse stemming plaatsvinden om 
drie wijzigingen toe te passen of niet. Het logo wat daaruit komt zal officieel ter 
stemming komen. Met dat logo zal dus gestemd worden over het lot van het nieuwe 
logo. 
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Imke van D. geeft het wordt aan Tom V. Tom V. heeft de goede kleurcode toegepast, 
maar de Romeinse voegen kan hij nu niet toevoegen. Hij past ook de schaduw van de 
letters aan. Tom V. laat vervolgens de varianten van het logo zien. Hij vraagt of iemand 
anders nog toevoegingen heeft.  5 

 
Kees van der H. vraagt of het mogelijk is om in de bovenkant van de rand de Romeinse 
cijfers toe te voegen. Dit is mogelijk. Kees van der H. zegt dat de ALV dit voorlopig dan 
maar moet inbeelden, zoals met het oude logo tussen 5 en 7 uur.  Voor het nieuwe logo 
wil hij het tussen 10 en 12 hebben.  10 

 
Het merendeel van de ALV is enthousiast over het logo. 
 
Koen T. vraagt of de Romeinse cijfers in de bovenkant van het nieuwe logo komen. Dat is 
zo. Koen T. zegt dat hij het liever tussen 4 en 6 zou doen.  15 

 
Tom V. zegt dat dit allemaal uitgewerkt kan worden en dat er een mogelijkheid is om 
een combinatie van meerdere variaties samen te voegen tot één nieuw logo. 
 
Imke van D. vraagt of er andere opmerkingen zijn over het logo, zoals met de omlijning 20 

van de letters en de letters. Kees van der H. merkt op dat bijvoorbeeld het toevoegen 
van schaduw bij het zwaard niet per se een goed punt is om over te stemmen, aangezien 
het enkel over een detail gaat. 
 
Jurre B. is het met Kees van der H. eens. 25 

 
Imke van D. vraagt aan de ALV of iemand erop tegen is dat de omlijning van de letters 
wordt aangepast en dat de Romeinse cijfers ergens in de rand komen te staan. 
 
Nicolette van O. vraagt of het ‘Anno 1984’ gedeelte verdwijnt uit het oude logo, als de 30 

Romeinse cijfers in het logo gaat. Kees van der H. vraagt of zij vindt dat het moet 
verdwijnen. Nicolette O. merkt op dat het dubbelop is, als de Romeinse cijfers en ‘Anno 
1984’ in hetzelfde logo staan. Sam van E. merkt op dat de ‘Anno 1984’ kan blijven staan 
met de Romeinse cijfers in de rand, maar dan zonder ‘Anno’ ervoor. Kees van der H. is 
het hiermee eens. 35 

 
Mees van V. zegt dat logo’s in het algemeen geminimaliseerd worden en dat het 
misschien mooi is om bij het nieuwe logo minder schaduw toe te passen. 
 
Tom V. laat vervolgens zien dat het weglaten van de omlijning van de letters 40 

verwarrend kunnen ogen. Mees van V. is in een ommeslag geen fan meer van het logo, 
nadat Tom V. de omlijning had weggehaald. 
 
Kees van der H. vraagt of er mensen zijn die het ‘Anno 1984’-gedeelte weg willen 
hebben, mits de Romeinse cijfers erin komen. 45 

 
Stef C. zegt dat hij het ‘Anno 1984’ gedeelte erin wil houden. 
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Imke van D. vraagt of er per se mensen zijn die het ‘Anno 1984’-gedeelte willen 
weglaten. Mees van V. en Ellen T. geven aan dit te willen. 
 
Imke van D. stelt voor om via een korte poll te stemmen over het logo met anno, zonder 
anno en het logo met anno en zonder de Romeinse cijfers. 5 

 
Matz van den B. vraagt aan Tom V. om het ‘Anno 1984’ gedeelte weg te halen. Tom V. 
doet dit ter plekke. 
 
Het stemgetal van de aanwezigen is 30. De machtigingen tellen niet mee met deze 10 

stemmingen. 
 
Het resultaat van de hoofdelijke stemming is een nieuw logo met ‘Anno 1984’ én 
Romeinse cijfers. 
 15 

Imke van D. zegt dat het logo waarover gestemd wordt de omlijning, de Romeinse cijfers 
en het ‘Anno 1984’ heeft. 
 
Het bestuur gaat in kort beraad over hoe de stemming moet plaatsvinden. 
 20 

Imke van D. hervat de vergadering om 21:23. Imke van D. stelt voor om te stemmen met 
machtigingen, wanneer de gemachtigde zeker weet wat de machtiger zou stemmen. 
Anders stemt de gemachtigde onthouding. Ze vraagt of hier bezwaar tegen is. 
 
Jordi M. is het hier niet mee eens, aangezien degenen die gemachtigd hebben niet het 25 

juiste logo in de convocatie hebben ontvangen. Koen T., Jurre B. en Mees van V. 
ondersteunen zijn idee.  
 
Jara van S. is van mening om het aangepaste nieuwe logo uit te stellen naar een 
volgende ALV. Imke van D. zegt tegen de ALV dat het bestuur in kort beraad gaat. 30 

 
Het bestuur gaat in kort beraad over hoe de stemming moet plaatsvinden na Jara van S.’ 
opmerking. 
 
Uiteindelijk besluit het bestuur om te stemmen over het nieuwe logo met de wijzigingen 35 

zonder de machtigingen, vanwege de genoemde reden van Jordi M. Imke van D. vraagt 
of hier bezwaar tegen is. Dit is er niet. 
 
Imke van D. stelt voor om door te gaan naar agendapunt 11. Hier is geen bezwaar tegen. 
 40 

11. Stemming logowijziging 
 
Imke van D. vraagt aan Bram K. en Charlotte P. wat het stemgetal is. Het stemgetal 30, 
zonder de machtigingen. 
 45 

Imke van D. stelt voor om een hoofdelijke stemming te houden. Ze vraagt of hier 
bezwaar tegen is.  
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Jurre B. zegt de stemming over o.a. Arthur gaat, dat een persoon is en dat er daarom een 
schriftelijke stemming moet plaatsvinden. Imke van D. bedankt Jurre B. voor zijn 
opmerking en benadrukt dat het hier om een fictief personage gaat, waar de statuten 
geen effect op hebben. 
 5 

Imke van D. vraagt nogmaals of er bezwaar is tegen een hoofdelijke stemming. Dit is er 
niet.  
Imke van D. vraagt of iemand een stemverklaring wil afleggen. 
 
Bram K. zegt dat hij Arthur gewend is en dat Arthur geliefd is, maar dat de vereniging 10 

ook met de tijd mee moet gaan. Daarom zal hij voor het nieuwe logo, inclusief de 
wijzigingen stemmen. 
 
Imke van D. vraagt of Jurre B. weer wil meeturfen met Bram K. en Charlotte P. 
 15 

Jurre B. turft mee met Bram K. en Charlotte P. 
 
Vervolgens vindt de hoofdelijke stemming plaats. 
 
Het resultaat is 28 stemmen voor, twee stemmen tegen en geen blanco stemmen of 20 

onthoudingen. Dit is een gekwalificeerde meerderheid. 
 
Imke van D. bedankt de ALV voor de gunstige stemming en bedankt Tom V. voor zijn 
fantastische skills op het moment. Tot slot bedankt ze Kim L. voor haar vorige ontwerp, 
waarop het nieuwe logo is geïnspireerd. 25 

 
12. RAGweek kalender 

 
Imke van D. legt uit wat de RAGweek is als een goed doel en wat de ‘Sexy met Stijl’-
kalender inhoudt. Het bestuur zal dit jaar samen met het bestuur van Deutscher Verein 30 

Nimwegen (DVN) op de foto gaan. Het bedrag hiervoor komt uit op €517,-, wat betekent 
dat er een stemming in de ALV over moet komen. Het geld verdwijnt niet uit de kas van 
de vereniging, aangezien de kalenders weer worden doorverkocht aan derden. Tot slot 
zegt ze dat iedereen die kalender vooral moet kopen. Ze vraagt of er vragen of 
opmerkingen zijn. 35 

 
Stef C. vraagt wat er gebeurd als het bedrag niet goedgekeurd wordt door de ALV. Imke 
van D. zegt dat het bedrag dan door het bestuur betaald moet worden, wat heel 
vervelend zou zijn voor het bestuur. Stef C. hoopt dat de ALV voor stemt, waar het 
bestuur het mee eens is. 40 

 
Imke van D. legt een stemverklaring af door te zeggen dat ze wil dat de ALV voor stemt, 
aangezien het bedrag de vereniging niks kost en het naar een goed doel gaat. 
 
Imke van D. vraagt of er bezwaar is tegen een hoofdelijke stemming. Dit is er niet. 45 

 
De stemming zal zonder de machtigingen plaatsvinden, aangezien dit agendapunt pas 
tijdens de ALV naar voren kwam. 
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Imke van D. vraagt of Jurre B. wil meeturfen met Charlotte P. en Bram K. tijdens de 
stemming. Jurre B. zegt in de eerste instantie nee, maar hij doet het uiteindelijk wel.  
 
Imke van D. vraagt voor de laatste keer aan Bram K. en Charlotte P. wat het stemgetal is. 
Het stemgetal is 30. 5 

 
Vervolgens vindt de hoofdelijke stemming plaats. 
 
Het resultaat is 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en twee blanco stemmen. Er zijn 
geen onthoudingen. 10 

 
Het bedrag van €517,- voor de RAGweek ‘Sexy met Stijl’-kalender is dus aangenomen, 
aldus Imke van D. 
 

13.  Wat verder ter tafel komt 15 

 
Er is tijdens de ALV niks ter tafel gekomen. 
 

14.  Rondvraag en sluiting 
 20 

Imke van D. vraagt aan de ALV en de bestuursleden of er vragen of opmerkingen zijn. 
 
Kees van der H. bedankt de ALV voor de steun voor de plannen van het bestuur. Verder 
wil hij extra dank tonen jegens Tom V. 
 25 

Charlotte P. bedankt de ALV ook en is blij dat de stress weg is. 
 
Bram K. zegt dat hij blij is dat het bedrag voor de RAGweek ‘Sexy met Stijl’-kalender is 
aangenomen en kijkt uit naar het eindresultaat, tot vermaak van zijn 
medebestuursleden. 30 

 
Maura G. dankt iedereen voor diens aanwezigheid en bedankt Tom V. in het bijzonder 
voor zijn bijdrage tijdens de ALV. Tot slot bedankt ze, samen met Sam van E., de RvA. 
 
Jordi M. begint spontaan een slechte parodie van de zomerhit ‘Ik ga zwemmen’ te 35 

zingen, maar wordt al snel afgekapt door Imke van D. 
 
Koen T. valt Jordi M. bij en begint met de parodie mee te zingen. 
 
Jurre B. vraagt of hij een biertje kan declareren i.v.m. de ALV. Dit kan hij niet, aldus Imke 40 

van D. 
 
Jara van S. geeft haar complimenten aan het bestuur voor het organiseren van een 
online ALV, aangezien deze niet makkelijk zijn. Ze is ook blij dat er nu een goede reden 
is om de vieze verenigingsvlag eindelijk te vervangen voor een nieuwe. Tot slot kan ze 45 

niet wachten tot Bram K. tussen de vrouwelijke bestuursleden van DVN op de foto van 
de RAGweek ‘Sexy met Stijl’-kalender staat. 
 
Veerle P. geeft aan dat niemand van haar groepje een vraag of opmerking heeft. 
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Auke van M. sluit zich aan bij de dankbetuigingen en vraagt of het bestuur de ALV op de 
hoogte houden van het logo. Dit zal het bestuur doen, aldus Imke van D. 
 
Matz van den B. vraagt of het voorstel van de website is aangenomen. Dit is zo, aldus 5 

Imke van D. 
 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
Imke van D. bedankt alles en iedereen voor diens geduld en stemmen. Ze bedankt ook  10 

in het bijzonder Tom V. voor het nieuwe logo, Hans P. voor diens aanwezigheid en 
expertise en de RvA voor diens advies op vragen van het bestuur.  
 
Tot slot zegt Imke van D. dat Jurre B. een biertje van haar krijgt, als bedankje voor het 
meeturfen tijdens de stemmingen. 15 

 
Imke van D. sluit de ALV om 21:46. 


