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Aanwezigen: Imke van D., Kees van der H., Jochem K., Anne-Jet B., Sam van E., Jara van S., 
Charlotte P., Maura G., Jordi M.K., Wouter R., Jurre B., Yarno R., Stijn E., Anouk van der E.,  

5  Bram S., Auke van M., Elmira van W., Cees T., Kim L., Thom T., Rinke A., Nicolete O., Colin 

C., Maaike C., Lotte van H., Stef C., Bram K., Maarten G., Ellen T., Roos L., Dana R.  

  

1. Opening en vaststellen agenda  
  

10  Jochem K. opent de vergadering om 18:39u en wenst iedereen welkom. Mits er geen 
bezwaren zijn, neemt Imke van D. de vergadering over na punt vijf ‘Notulen ALV 21-06-2021’. Bram 
K. notuleert de vergadering. Jochem K. merkt op dat een stuk van zijn voortand ontbreekt en dat hij 
daarom om 19:30u moet gaan. Hij introduceert vervolgens de agenda en gaat deze af zoals deze is 
opgenomen in dit document. Na punt vijf zal Jochem de ALV pauzeren, zodat het 15  achtendertigste 
bestuur de plek van het zevendertigste bestuur kan innemen.  

  
De agenda is aangenomen.  
  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  
20    

De machtigingen zijn als volgt:  
  

• Sam van O. machtigt Bram S..  
• Jon H. machtigt Bram K..  

25  •  Jochem K. machtigt Jara van S., mits hij tijdens de ALV op de punt van stemming 
al heeft verlaten.  

• Job V. machtige Imke van D..  
• Bram R. machtigt Wouter R..  

  
30  Er zijn achtentwintig aanwezigen en vijf machtigingen. Dat maakt het stemgetal drieëndertig, 

gezien het feit dat één machtiging onder voorbehoud is.  
  
Jochem K. heeft vooraf nog een opmerking betreffende de statutenwijziging. De gewijzigde 
statuten zijn namelijk nog in de handen van de notaris. Hij geeft het woord aan Thom T. om dit  

35  verder toe te lichten. Thom T. zegt dat hij elk moment bericht terug verwacht van de 
notaris, maar als dit te lang duurt, gaat hij actie ondernemen. De statuten liggen 
ondertekend bij de notaris.  
  
Wouter R. heeft een mededeling namens Bram R.. Bram R. vindt het jammer dat er geen hybride  

40  vorm van de ALV (online en fysiek) is gekomen, maar enkel een fysieke. Jochem K. merkt op dat 
er tijdens de vorige ALV technische problemen waren, waardoor is besloten om voor de 
komende, de ALV fysiek te houden. Verder merkt hij op dat er vroeger ook geen hybride vormen  
van ALV’s waren. Als de Covid-19-pandemie zo doorgaat, kan de Wissel-ALV desnoods wel in 
hybride vorm plaatsvinden.  
  

3. Lijst met toezeggingen  
5    

Jochem K. deelt mee dat er nu geen toezeggingen zijn.  
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4. Notulen ALV 01-06-2021  

  
10  Jochem K. wil in verband met tijdnood de notulen van één juni niet pagina voor pagina 

doornemen, maar meteen vragen of ze wel of niet vastgesteld kunnen worden. Jochem K. vraagt 
of er opmerkingen over de notulen zijn. Er zijn geen opmerkingen over, dus zijn de notulen 
vastgesteld door Jochem K..  
  

15  5. Notulen ALV 21-06-2021  
  
Jochem K. vraagt ook bij deze notulen of er opmerkingen over zijn. Er zijn geen 
opmerkingen over de notulen van 21 juni, dus stelt Jochem K. deze ook vast.  
  

20  Jochem K. last een pauze in van vijf minuten. Het achtendertigste bestuur neemt plaats voor de ALV.  
  

6. Bespreking beleidsplan, begroting en jaarplanning XXXVIIIste kandidaatsbestuur  
25    

Imke van D. hervat de vergadering om 18:56u.  
  
Imke van D. geeft de tafel waar ze aan zit een klap, zegt ‘Sorry’ en vervolgens ‘Hoi allemoal’.  
Ze vraagt of iedereen aanwezig is. Dat is zo. Ze introduceert vervolgens de planning en 30 

 geeft vervolgens het woord aan de Raad van Advies, wat Nicolette O. op zich neemt. 
Vervolgens leest Nicolette O. een brief van de Raad van Advies voor:  

  
‘Geachte leden van GSV Excalibur, geacht kandidaatsbestuur,  

Een dag als vandaag is altijd bijzonder. Het nieuwe bestuur komt met frisse plannen voor het  

35  komende verenigingsjaar. Ook dit jaar zien we een beleidsplan vol met ambities en nieuwe 

initiatieven en tegelijk een beleidsplan waarin succesvolle initiatieven uit voorgaande jaren worden 

voortgezet. We willen het bestuur daarom allereerst complimenteren met een gebalanceerd 

beleidsplan waaruit hun hart voor de vereniging naar voren komt.  

Een van de grootste uitdagingen waarvoor het achtendertigste bestuur het komende jaar zal  

40  komen te staan is hoe de draad opnieuw op te pakken na een pandemie die anderhalf jaar lang 

grote invloed heeft gehad - en nog steeds heeft - op de wereld en daarmee ook op de vereniging. 

Grote vraagstukken hierbij zijn hoe leden weer of alsnog bij de vereniging betrokken kunnen raken 

en in hoeverre het mogelijk is de activiteiten zoals wij als Raad van Advies en het bestuur deze nog 

kennen weer op te pakken.  

De Raad van Advies is verheugd door het lezen van enkele nieuwe initiatieven, waaruit blijkt dat 

het bestuur heeft nagedacht over hoe zij de toekomst van de vereniging zien. Zo prijst de Raad van 

Advies het initiatief om aanpassingen te verrichten in de huidige gang van zaken omtrent 

lidmaatschapskaarten, al moet nog wel goed gekeken worden naar de manier waarop dit gedaan  
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5  zal worden. Daarnaast juicht de Raad van Advies het verduurzamen middels het zuiniger omgaan 

met attributen toe en is zij ook content met de nieuwe functie van vertrouwenspersoon die het 

bestuur de Raad van Advies wil toekennen en bereid deze taak op zich te nemen.  

Over enkele zaken in het beleidsplan moet de Raad van Advies ook kritisch zijn. Zo vindt de Raad 

van Advies het punt inclusiviteit een zeer goed initiatief, maar is zij van mening dat er bij de  

10  uitvoering ervan gewaakt moet worden dat het geen politiek statement wordt, daar wij een 

studievereniging willen zijn, waarbij iedere geschiedenisstudent ongeacht zijn (politieke) 

voorkeuren welkom is. Daarnaast is de Raad van Advies van mening dat de zoektocht naar een 

nieuwe bank die reeds drie jaar bezig is niet meer de status van in onderzoek behoeft te hebben.  

Het kiezen voor een nieuwe bank zou inmiddels haalbaar moeten zijn en ook het onveranderd  

15  laten blijven van de huidige situatie is goed, zolang het bestuur maar kan verantwoorden waarom 

het bepaalde keuzes maakt. Tenslotte is de Raad van Advies van mening dat het bestuur nogmaals 

goed moet kijken naar de keuze voor Google Drive, in het bijzonder met betrekking tot de privacy 

van de leden die hiermee gepaard gaat.  

Uit de begroting is op te maken dat het bestuur optimistisch gestemd is over de toekomst. Daar is  

20  met de huidige ontwikkelingen ook zeker reden toe. De Raad van Advies wil echter wel adviseren 

om een waakzaam beleid te voeren. Een belangrijk deel van de inkomsten van de vereniging zijn 

afkomstig uit sectoren die zeer kwetsbaar zijn voor eventuele maatregelen. Het wegvallen van deze 

inkomsten kan leiden tot een groot gat in de begroting, waardoor waakzaamheid is aangeraden.  

25  De Raad van Advies wil de penningmeester complimenteren voor het harde werk dat ze heeft 

geleverd. Ze plaatst echter wel een kanttekening bij deze begroting. In de begroting zijn, net zoals 

in voorgaande jaren, de posten onvoorziene kosten en extra budgettering opgenomen. De Raad 

pleit ervoor om de post extra budgettering te schrappen, aangezien deze post vrijwel niet gebruikt 

wordt en overlapt met de post onvoorziene kosten. Daarnaast is het waarschijnlijk duidelijker in de  

30  boekhouding als extra uitgaven voor een commissie op de post van de commissie worden ingeboekt 

in plaats van de post extra budgettering.  

Verder wil de Raad van Advies het bestuur op twee slordigheidsfoutjes wijzen. Het basisbudget van 

de social-mediacommissie komt niet overeen met de uitgaven van de commissie. Verder heeft de 

acquisitiecommissie een basisbudget van zeshonderd euro, maar doet deze commissie geen 

uitgaven. De Raad van Advies zou graag zien dat deze oneffenheden in het definitieve bestand niet 

meer voorkomen.  

De Raad van Advies is blij met het op de jaarplanning terugzien van veel activiteiten die voor de 

pandemie goed bezocht waren en in de smaak vielen. Wel wil de Raad van Advies graag weten of  
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5  het bestuur een back-up versie heeft voor de jaarplanning, mochten fysieke activiteiten toch niet 

mogelijk blijken. Daarnaast zou de Raad van Advies graag ook een uitgetypte versie van de 

jaarplanning zien, omdat deze wellicht overzichtelijker is dan de kalenderversie.  

De Raad van Advies brengt – mits de hierboven genoemde zorgen worden weggenomen – aan de  

Algemene Ledenvergadering een voorwaardelijk positief advies uit. Tot slot wenst de Raad van  

10  Advies het nieuwe bestuur een mooi jaar toe waarin de gemaakte plannen weer werkelijkheid 

kunnen worden en dat het zevenendertigste jaar van onze vereniging de boeken in mag gaan als 

wederom een mooi en geslaagd jaar voor zowel alle leden als ook zeker het bestuur.  

Was getekend, de Raad van Advies,  

Cees T., Jordi M.K., Nicolette O. en Wouter R.’  

15  Imke van D. bedankt de Raad van Advies en zegt dat de meeste punten van de Raad van 
Advies zullen worden besproken. Ze bedankt Nicolette O. voor de mooie woorden. Ze wil 
vervolgens het beleidsplan bespreken. Ze vraagt of er algemene opmerkingen zijn.  
  
Wouter R. merkt op dat het logo is veranderd. Hij ziet liever dat het officiële logo van de  

20  vereniging op het voorblad van de ALV wordt gezet. Imke van D. beantwoordt zijn 
opmerking met het feit dat de Acquisitiecommissie het logo afgelopen jaar heeft ontworpen en 
dat het bestuur dit een mooi logo vindt. Dus heeft het bestuur dit op hun polo’s en het voorblad 
gezet. Ze vraagt zich af hoe het bestuur dit nu moet aanpakken tijdens de ALV en vraagt Wouter 
R. om hulp. Wouter R. zegt dat het bestuur de verandering 25  wel mag toezeggen, maar 
dat het originele logo op officiële documenten moet verschijnen.  

  
Wouter R. vraagt daarnaast of Excilbertje, de mascotte van de vereniging, uit het beeld 
verdwijnt.  
  

30  Ellen T. betreedt de ALV om 19:03u. Stemgetal is nu vierendertig.  
  
Roos L. betreedt de ALV om 19.03u. Stemgetal is nu vijfendertig.  
  
Imke van D. beantwoordt Wouters vraag met dat Excalibertje terugkomt in de toekomst,  

35  maar dat het logo wellicht in het komende jaar veranderd wordt tijdens een aankomende 
ALV. Jordi M.K. vraagt of het bestuur dit niet beter kan overleggen in de pauze. Imke van D. 
stemt hiermee in.  
  
Nicolette O. merkt op dat ze liever regelnummers ziet, zodat het document makkelijker 40 

 door te lezen is.  
  
Wouter R. leest vervolgens Bram R.’s mededeling voor:  
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‘Natuurlijk heeft niemand zin in weer een coronajaar etc, maar wat ik toch mis in dit ‘plan’ is hoe 
verder te gaan wanneer corona wel een ding wordt. Zelfs onder het kopje ‘Covid-19’ mis ik zo’n 
vooruitziende blik. Wat is de aanpak mochten er dingen weer anders gaan? Wat voor een 
gevolgen heeft dit? Leuk dat het bestuur leden wil gaan betrekken, maar ik mis hier echt een 
stukje nadenken over een van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren. etc. 
Momenteel leeft het achtendertigste bestuur volledig in een toekomst zonder corona. Dat is niet 
plannen, dat is hopen, terwijl er in het voorwoord welk degelijk wordt gesproken over ‘voorzichtig’ 
verheugen.  
Wat mij betreft kan in deze tijden een beleidsplan niet worden aangenomen zonder een  

10  weloverdacht plan over hoe de vereniging door een jaar met weliswaar kansen, maar zeker ook 
nog uitdagingen, heen te leiden. Daarom zou ik het bestuur graag verzoeken werk te maken van 
een serieus plan over hoe met corona zo’n jaar door te komen.’  
  
Imke van D. bedankt Wouter R. voor het voorlezen en stelt voor om dit ook in de pauze te 

15 bespreken.  
  
Er zijn verder geen opmerkingen of mededelingen.  
  
Imke van D. stelt vervolgens voor om het beleidsplan per kopje te behandelen met de ALV.  

20    
Vervolgens leest ze het voorwoord voor.  
  
Algemeen Algemene Ledenvergaderingen  

25    
Nicolette O. vraagt of het bestuur internationale studenten heeft verwittigd dat het 
mogelijk is om naar de ALV te komen, als ze willen. Imke van D. benadrukt dat dit 
inderdaad mogelijk is en dat het bestuur dit ook heeft gecommuniceerd met de 
internationale studenten.  

30    
Jurre B. merkt op dat de agenda in het Engels aangeboden zou worden, maar wat niet 
gedaan is. Imke van D. kijkt het zevenendertigste bestuur aan en Jochem K. zegt dat er geen 
Engelstalige agenda is. Imke van D. beantwoordt Jurres vraag dus met een ‘nee’.  
  

35  Wouter R. zegt dat beide van Bram R.’s vragen over dit punt al zijn beantwoord met de 
eerdere antwoorden.  
  
Alumni  
  

40  Wouter R. leest Bram R.’s mededeling voor met een vraag over de alumni database, waarin 
Bram R. vraagt of de alumni database verduurzaamd kan worden. Wouter R. snapt de 
vraag echter niet. Imke van D. gaat contact opnemen met Bram R. om te vragen wat hij 
precies bedoelt.  
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45  Jara van S. vraagt zich af of het bestuur andere plannen met alumni heeft naast een 
alumnidag. Imke van D. zegt dat er geen andere plannen zijn.  
  
Jurre B. vraagt of het voltallige bestuur het contact met alumni gaat onderhouden of één 

iemand. Imke van D. stelt voor dat het bestuur dit voorlopig als geheel bestuur doet. Deze 50 
 taak kan later in het jaar door een bestuurslid op zich genomen worden.  

  
Covid-19  
  
Roos L. vraagt zich af hoe het het bestuur de breuk tussen jongerejaars en ouderejaars wil 
overbruggen als de pandemie mogelijk weer escaleert. Imke van D. antwoordt dat het 
achtendertigste bestuur nu al probeert om de eerstejaars en tweedejaars te bereiken via 
onder andere collegepraatjes en ledenuurtjes. Desnoods zullen activiteiten weer online 
plaatsvinden, maar dan voor de gehele vereniging en niet enkel voor een enkele jaarlaag.  
  

10  Duurzaamheid  
  
Stijn E. vraagt zich af wat de redenatie is achter het huidige beleid met betrekking tot de 
reizen. Hij kan zich niet voorstellen dat financiën de enige drijfveer zijn voor dit beleid. 
Imke van D. beantwoordt dat de vereniging al twee jaar probeert om duurzamer te reizen,  

15  maar dat dit toen onmogelijk was in verband met de treinkosten. Nu is het mogelijk om 
subsidie van de universiteit te ontvangen, waardoor met de trein te reizen betaalbaarder 
wordt. Dit beleid is al jaren in de maak bij de Reiscommissie, aldus Imke van D..  
  
Nicolette O. vraagt zich af hoe het zit met de subsidie. Jordi M.K. krijgt vervolgens het  

20  woord en merkt op dat de vereniging een subsidie krijgt om te reizen met een trein. De 
subsidie bedraagt rond de 100 euro, maar Kees van der H. merkt op dat het 150 euro 
bedraagt. Nicolette O.’s vraag is hiermee beantwoordt. Stijn E. wil echter dat de subsidie 
uitgebreider in het beleidsplan terugkomt en hoe de toezegging daarvan in zijn werking 
gaat.  

25    
Kim L. vraagt zich af hoe het met de decoraties zit met betrekking tot duurzaamheid. Sam 
van E. beantwoordt haar vraag met dat onder andere de Feest- en Borrelcommissie dingen 
wil gaan hergebruiken.  
  

30  Roos L. vraagt hoe het bestuur dit wil gaan handhaven, maar leest dit direct terug in het 
beleidsplan.  
  
Inclusiviteit  
  

35  Nicolette O. vraagt zich af hoe het bestuur wil voorkomen dat het beleid voor dit punt 
overkomt als een politiek statement. Sam van E. benadrukt dat het géén politiek statement is en 
dat het bestuur dit ook nooit zo heeft bedoeld. Het staat mensen vrij om hieraan wel of niet deel 
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te nemen, aldus Sam van E.. Nicolette O. vraagt hoe dit in zijn werk gaat bij de commissies. Sam 
van E. beantwoordt de vraag met het feit dat de commissies enthousiast 40  waren over dit 
beleid en dat het niet is opgelegd onder dwang van het bestuur.  

  
Stef C. zegt dat hij het een goed beleid vindt, evenals Jordi M.K..  
  
Internationalisering  

45    
Jara van S. vraagt zich af hoe het bestuur omgaat met internationale activiteiten waarbij 
geen internationals komen opdagen. Imke van D. zegt dat deze in principe in het Engels 
zijn, maar dat deze kunnen worden omgezet naar het Nederlands.  
  
Nicolette O. vraagt zich af hoe het zit met de Engelse PR die boven de Nederlandse PR staat.  
Ze vindt het een goed initiatief, maar merkt op dat het Nederlandstalige studenten wellicht 
ontmoedigd om de PR te lezen, terwijl het bedoeld is voor een kleine groep. Kees van der 
H. merkt op dat het meevalt om naar de Nederlandse PR naar te scrollen en dat de meeste  
Nederlandse studenten Engels kunnen. Hoewel hij zich ervan bewust is dat het lijkt dat 
Engelstalige studenten nu worden voorgetrokken, maar dat het echt geen issue hoeft te 
zijn.  
  
Nicolette O. vraagt zich ook af hoe het bestuur Comperative European History-studenten wil 
betrekken bij de vereniging. Imke van D. merkt op dat dit al gebeurt door internationale 
studenten te betrekken bij onder andere commissies.  

10    
Roos L. merkt op dat de inschrijfformulieren op de commissiemarkt enkel in het  
Nederlands beschikbaar waren. Verder merkt ze op dat de internationale studenten tijdens 
de openingsborrel in de Drie Gezusters van 08-09-2021 in het algemeen niet werden 
opgenomen in Nederlandstalige groepjes. Imke van D. stelt dat het bestuur dit niet kan  

15  afdwingen bij de leden en dat dit ook lastig is om te handhaven. Ze benadrukt echter wel 
dat het bestuur mensen zal aansporen om met de internationale studenten om te gaan. 
Sam van E. merkt op dat het missen van Engelstalige formulieren zijn fout was en dat hij 
ervoor zal zorgen dat dit komend jaar niet weer zal gebeuren.  
  

20  Lidmaatschapskaarten  
  
Jurre B. vraagt zich af waarom het bestuur de lidmaatschapskaarten wil vervangen en hoe 
dit in verhouding staat tot het duurzaamheidsbeleid en hoe het bestuur dit wil uitvoeren.  
Imke van D. geeft het woord aan Maura G.. Maura G. benadrukt dat een kaart per drie jaar 

25  vervangen zal worden. Jurre B. vraagt of de jaarlijkse stickers dit jaar komen te vervallen. 
Maura G. zegt dat dat inderdaad het geval is.  

  
Nicolette O. vraagt zich af of het niet duurzamer is om per lid één pas te krijgen, omdat 
sommige mensen langer studeren dan drie jaar. Maura G. merkt op dat het bestuur van  
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30  mening is dat er nooit naar de stickers gecontroleerd wordt en dat het betuur het daarom 
met verschillende kleuren wil toepassen. Nicolette O. vraagt zich af of bedrijven niet op de 
hoogte gesteld kunnen worden de verschillende kleuren kaarten.  
  
Bram K. vraagt aan Nicolette O. over duidelijkheid rondom haar antwoord. Nicolette O.  

35  zegt dat ze het stickersysteem in stand wil houden. Imke van D. onderbreekt hem en 
herinnert hem eraan dat hij ook de opname van de ALV kan terugluisteren om een 
duidelijk overzicht van Nicolette O.’s antwoord te krijgen. Hij neemt haar advies aan.  
  
Jochem K. verlaat de vergadering om 19:30u. Het stemgetal blijft gelijk.  

40    
Wouter R. valt Nicolette O. bij en merkt op dat het bestuur beter kan controleren op de 
stickers, in plaats van dat het bestuur het gehele systeem afschaft. Jordi M.K. antwoordt dat 
er soms wel werd gecontroleerd, maar dat dit meestal niet het geval is. De Covid-
19pandemie heeft dit enkel verergerd. Wouter R. zegt dat het bestuur dan beter kan 
beginnen  

45  met controleren. Anne-Jet B. valt Wouter R. en Jordi M.K. bij met dat de stickers pas in 
2020-2021 werden geïntroduceerd. Er kon niet op de stickers gecontroleerd worden, 
dankzij de sluiting van de kroegen tijdens de pandemie. Ze is het eens met Wouter R. en 
Jordi M.K. en wil liever dat het bestuur eerst gaat controleren of het systeem werkt, 
voordat het stickersysteem wordt afgeschaft. Maura G. zegt dat het achtendertigste bestuur 
wel op de openingsborrel van 08-09-2021 heeft gecontroleerd. Kees van der H. benadrukt 
dat het controleren wel zo netjes is tegenover de kroegen, maar dat het extra moeite is om 
dan de stickers te controleren. Verder moeten de stickers telkens vervangen worden, wat 
nog meer onduidelijk kan veroorzaken. Nieuwe leden hebben daarnaast moeite met het 
bemachtigen van een lidmaatschapspas, want ze kunnen niet naar de bestuurskamer 
komen om een nieuwe pas op te halen. Dit komt door de coronamaatregelen op de campus. 
Kees van der H. vervolgt zijn verhaal met dat een pas met stickers nog steeds in omloop 
kan blijven, zelfs als diens geldigheid al is verstreken. Zo kwam het bestuur op het idee om 
een kleurensysteem in te voeren. Dit is makkelijker te handhaven voor kroegbazen en 
barmannen en -vrouwen.  
  

10  Jurre B. vraagt of mensen dan telkens nieuwe passen moeten komen ophalen. Kees van der 
H. zegt dat dit moet, maar enkel als men lid wordt en niet ieder jaar opnieuw. Jara van S. 
vraagt op dat betekent dat er ieder jaar een nieuwe pas met een andere kleur opgehaald 
moet worden. Kees van der H. zegt dat er om de drie jaar een nieuwe pas opgehaald moet 
worden door iedereen en dus niet ieder jaar.  

15    
Nicolette O. zegt dat de verschillende kleuren ook op de stickers toegepast kunnen worden 
in plaats van de kaarten. Ze zegt dat het niet minder moeilijk is om een sticker te vervalsen 
in plaats van een kaart.  
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20  Stijn E. vraagt om duidelijkheid en de concrete plannen. Imke van D. merkt op dat de kleur 
vanaf 2024 zo verschilt dat paarse, oude kaarten niet meer te herkennen zijn.  
  
Anouk van der E. vraagt zich af hoe de Feest- en Borrelcommissie de kaarten moeten 
handhaven tijdens borrels. Imke van D. zegt dat de kaart enkel bij zakelijke dingen het  

25  geval is, maar dat barmannen en -vrouwen ook een plicht bevalt omtrent het controleren 
van de kaarten.  
  
Stef C. merkt op dat het ook de verantwoordelijkheid is van de barmannen en -vrouwen 

om de kaarten te controleren. Hij betwijftelt het controleren van kaarten enkel de 30 
 verantwoordelijkheid is van het bestuur.  

  
Thom T. valt Stef C. bij en merkt ook op dat het verstandig is om bij de afweging tussen 
stickers en nieuwe kaarten rekening te houden met wankaarthouders.  
  

35  Jara van S. stelt voor om gekleurde stickers te handhaven om verschillende jaarlagen te 
signaleren.  
  
Imke van D. stelt voor dat het bestuur dit gaat bespreken tijdens de pauze en na de ALV.  
  

40    
Privacy  
  
Cees T. merkt op dat Google niet geheel privacy vriendelijk is en dat de universiteit 
gebruikt maakt van edu-groepen. Cees T. weet niet of dat nog bestaat maar hij stelt het  

45  voor omdat het volgens hem privacy vriendelijker is dan Google. Bram K. beantwoordt dit 
dat de Archiefcommissie onderdeel is van een studentenverenigingen en niet van de 
opleiding want hij heeft begrepen uit zijn jaar bij de opleidingscommissie dat zulke 
werkgroepen of edugroepen of iets vergelijkbaars enkel aan te vragen zijn voor 
academische instellingen en de vereniging valt daar in principe buiten. Het is mogelijk om 
daar een uitzondering voor aan te vragen maar het werk daarvoor is maar het vraagt veel 
om zo'n werkgroep dan ook nog in te gaan richten, dus daar komt het bestuur later op  
terug bij het kopje ‘Archiefcommissie’. Het komt erop neer dat Google 
gebruiksvriendelijker is en dat is de afweging die er is gemaakt. Alle andere commissies 
gebruiken ook Google Drive en daarom wilden ze het bij hetzelfde soort houden en niet 
overzetten op iets anders. Bij de Archiefcommissie komen ze daarop terug, stelt Bram K..  
  
Nicolette O. stelt dat je een e-nummer nodig hebt voor die epu-groepen en dat de 
opslagcapaciteit niet zo groot is. Bram K. stelt dat Google Drive een betaalde service heeft 
om grotere opslag te maken. Bram K. kreeg van Huub V. een appje dat er ook een gratis 
versie is voor onderwijsinstellingen waar de vereniging enigszins onder zou vallen. Dus de  

10  Archiefcommissie is van plan dat aan te vragen. Als dat lukt kan het voor de hele 
vereniging gebruikt worden, zodat iedereen extra opslagruimte heeft. Bram K. geeft toe dat 
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Google wel een aantal incidenten heeft gehad betreffende de privacy. Daar wordt bij de 
Archiefcommissie nog verder over gesproken en naar gekeken.  
  

15  Wouter R. merkt op dat de betaalde versie van Google Drive, genaamd Google Workspace, 
één van de meest privacy-vriendelijke opties is om mee te werken, ook dankzij diens 
beveiliging. Bram K. stemt hiermee in, maar benadrukt dat er alsnog een gratis versie van 
is. Hij verwacht dat deze versie even veilig is als de betaalde versie.  
  

20  Auke van M. heeft een vraag over de tweede alinea. Het gaat om de oude fotos uit de doos 
die ze op de website willen zetten. Anne-Jet B. geeft aan dat het met de Algemene 
verordening gegevensbescherming niet mag, dit geld ook voor social media. Maura G. zegt 
dat de commissies hier inderdaad nog naar zouden kijken. Imke van D. zegt toe dat dit uit 
het beleidsplan gehaald gaat worden.  

25    
Raad van Advies  
  
Lotte van H. vraagt hoe het zit met de rol van de Raad van Advies omtrent de 
vertrouwenspersonen en hoe het bestuur dit beleid wil communiceren met nieuwe leden.  

30  Imke van D. benadrukt dat de rol niet nieuw is en dat het bestuur dit door middel van de 
social-media van de vereniging en de nieuwsbrief wil verspreiden onder de leden.  
  
Representativiteit  
  

35  Roos L. vraagt zich af hoe het bestuur omgaat met controversiële acties van het bestuur 
tijdens activiteiten. Imke van D. zegt dat dit niet in het beleidsplan is opgenomen en dat dit 
onderling al is besproken.  
  
Roos L. vraagt ook hoe het zit met roken in de bestuurspolo’s op de campus en daarbuiten. 

40  Imke van D. zegt dat dit op de campus niet door de beugel kan.  
  
Jordi M.K. vraagt wat het bestuur bedoeld met gepaste kleding tijdens ALV’s. Imke van D. 
zegt dat dit vooral ligt aan het bestuur, maar dat het wel een representatieve keuze moet 
zijn.  

45    
Jara van S. vraagt of het bestuur in gepaste kleding naar promoties van docenten wil gaan. 
Imke van D. zegt dat dit inderdaad het geval is.  
  
Nicolette O. zegt dat het antwoord op Roos L. vraag goed is, maar dat ze ook graag wil dat 
het in het beleidsplan wordt opgenomen. Bram K. vraagt of dit wel in het beleidsplan moet, 
omdat er in het bestuur al onderlinge afspraken bestaan over dit soort zaken en het 
daardoor om persoonlijke onderwerpen gaat. Nicolette O. merkt op dat het betrekking 
heeft op het beleid, dus dat het in het beleidsplan thuishoort.   
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Stijn E. vraagt of het zo zal zijn of er zal staan dat Bram K. één biertje mag, Imke van D.  
twee, etcetera; zijn vraag wordt met gelach uit de zaal ontvangen. Hij vraagt of de onderling 
afspraken dus duidelijk in het beleidsplan kunnen staan.  
  
Imke van D. zegt dat Nicolette O.’s verzoek wordt toegezegd in het beleidsplan.  
  

10  Wouter R. vraagt of het bestuur ook presentjes willen geven aan gepromoveerde leraren. 
Imke van D. zegt dat het bestuur dit inderdaad gaat doen.  
  
Imke van D. vraagt of er nog algemene vragen zijn.  
  

15  Jurre B. vraagt waarom de Vrijdagmiddagborrels zijn verplaatst naar het Cultuurcafé, in 
plaats van de letterenhuiskamer. Imke van D. antwoordt dat het zesendertigste bestuur 
ook al borrels in het Cultuur Café hield.  
  
Nicolette O. merkt op dat de Vrijdagmiddagborrels in het Cultuur Café plaatsvonden, 20 

 omdat de lettterenhuiskamer dicht was vanwege een verbouwing.  
  
Cees T. vraagt waar de kosten op de begroting van tweehonderdvijftig (250) euro dan 
vandaan komen. Charlotte P. zegt dat dit enkel voor de eerste Vrijdagmiddagborrel geldt. 
Maar het zou ook kunnen voor eventueel extra dingen of onverhoopt kosten.  

25    
Wouter R. reageert op Charlotte P.s antwoord met hoe het zit met de prijzen van het bier 
ten tijde van stempelkaarten en nu.  
  
Roos L. vraagt zich af hoe het bestuur de zichtbaarheid van de Raad van Advies wil  

30  vergroten. Imke van D. zegt dat dit al is gezegd op de vraag van Lotte van H. en zegt toe dat 
er een aantal voorbeelden zullen worden opgenomen in het beleidsplan.  
  
Jara van S. vraagt hoe de Raad van Advies moet omgaan met extreme gevallen. Imke van D.  
zegt dat dit doorgecommuniceerd zal worden in de social media en nieuwsbrief.  

35    
Er zijn verder geen vragen meer.  
  
Imke van D. vraagt of er behoefte is aan pauze. Dat is er.   
  

40  Imke van D. last om 20:06u een pauze in die duurt tot 20:15u.  
  
De ALV wordt hervat om 20.21u.  
  
Het stemgetal is nu vijfendertig, aldus Charlotte P..  

45    
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Boekhouding  
  
Imke van D. vraagt of er algemeen vragen zijn. Nicolette O. vraagt of het bestuur al 
eventuele spoedgevallen besproken heeft tijdens de pauze. Imke van D. zegt dat het 
bestuur dit in de volgende pauze zal doen.  
  
Bank  
  
Nicolette O. vraagt of het bestuur concrete plannen heeft om van bank te veranderen. Het 
zesendertigste bestuur kwam immers tot de conclusie dat de Rabobank niet een goede 
bank is op het gebeid van duurzaamheid. Charlotte P. beargumenteert dat een overstap 
naar een andere bank wel aan te raden is, zeker op het gebied van duurzaamheid. Imke van 
D. zegt toe dat het bestuur dit ook zo in het beleidsplan heeft gezet. Nicolette O. zegt dat het 
bestuur meer toelichting kan geven dan dat er in het beleidsplan staat. Charlotte P. zegt dat 
het wel het plan is om over te stappen en dat dit ook zo in het beleidsplan moet.  

10    
Cees T. vraagt ook of het bestuur concreter wil zijn en dat het voorstel niet enkel bij goede 
voornemens blijft, zoals bijna ook het geval was bij het wijzigen van de statuten. Hij vraagt 
tevens of het rapport iets uitgebreider kan zijn.  
 
Cees T. stelt een vraag. Helaas was deze niet te verstaan op de opname van de ALV. 
  

15  Basisbudgetten  
  
Yarno R. merkt op dat het bestuur wil letten dat de resultatenrekening worden 
aangeleverd door penningmeesters. Hij vraagt hoe het bestuur dit willen doen. Charlotte P.  
zegt dat de bestuursverantwoordelijken hierop gaan hameren en dat ze dit gaat bespreken  

20  met de andere penningmeesters in bijv. een whatsappgroep. Yarno R. zegt dat het bestuur 
er dus het heel jaar op gaat opletten en niet enkel een enkele keer uitleg geeft aan de 
penningmeesters. Charlotte P. zegt dat dit inderdaad het geval is.  
  
Elmira van W. vraagt hoe het zit met de deadlines. Charlotte P. zegt dat de eerste periode  

25  ingaat op 1 oktober en dat de eerste begrotingsperiode dus relatief klein zal zijn. Ze zegt 
ook dat ze de penningmeesters een week de tijd geeft om de periodebegrotingen in te 
leveren.  
  
Betalingen  

30    
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  
Conscribo  
  

35  Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
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Kascommissie  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  

40    
Commissies Acquisitiecommissie  
  
Nicolette O. zegt dat ze onder dit punt een stuk over duurzaamheid mist en vraagt hoe het 

45  bestuur hiermee om wil gaan. Kees van der H. zegt dat hij niks van de vraag begrijpt. 
Nicolette O. stelt haar vraag nogmaals. Kees van der H. geeft toe dat hier niet over is nagedacht en 
dat hij hier geen antwoord op heeft. Nicolette O. vraagt aan het bestuur om bewuste keuzes te 
maken en Imke van D. zegt dat het bestuur dit zal toezeggen.  

  
Kim L. vraagt of het bestuur zich op bepaalde ondernemingen gaat focussen. Kees van der  
H. zegt dat hij en de Acquisitiecommissie zich vooral gaan inspannen om bestaande  
contracten te handhaven. Kim L. vraagt of een bepaalde sector voorrang krijgt. Dit is niet 
het geval, aldus Kees van der H..  
  
Stef C. vraagt zich af of het bestuur doorgaat met de lidmaatschapsstickers etcetera. Tevens 
vraagt hij of dit ook doorgecommuniceerd kan worden naar de Acquisitiecommissie.  
  
Activiteitencommissie  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  

10    
Archiefcommissie  
  
Anouk van der E. vraagt zich af of de vergaderstukken (agenda’s en notulen) op de Google  
Drive moeten worden geplaatst, of dat ze opgestuurd moeten worden naar de  

15  Archiefcommissie. Bram K. zegt dat er vorig jaar gedeelde mappen waren. Dit jaar zullen 
deze ook gebruikt worden. Het is dus zo dat de vergaderstukken in de gedeelde mappen 
terecht moeten komen.  
  
Nicolette O. merkt op dat er nog gekeken moet worden naar de mogelijkheden met  

20  betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming. Bram K. merkt op dat de 
Algemene verordening gegevensbescherming stelt dat er tot drie jaar aan fotomateriaal 
geupload mag worden. Het is dus wel mogelijk om een aantal foto’s te uploaden, maar niet 
foto’s van dertig jaar oud.  
  

25  Wouter R. merkt op dat oude foto’s niet mogen worden gepubliceerd. Degenen die wel 
mogen worden gepubliceerd, vereisen toestemming van de gefotografeerden. Imke van D.  
merkt op hiervan op de hoogte te zijn, maar dat dit pas werd ontdekt, nadat het beleidsplan 
met de convocatie was meegestuurd. Ze zegt dat het bestuur dit gaat aanpassen.  
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30    
Concertcommissie  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  

35  Congrescommissiemmissie  
  
Imke van D. zegt dat het lastig is gebleken om nieuwe leden te werven voor de commissie.  
Daarom heeft het bestuur besloten om te kijken naar een andere visie van de  
Congrescommissie. Ze zegt ook dat de Ex Tempore contact heeft opgenomen met de  

40  vereniging voor een mogelijke samenwerking. Ze vraagt aan Wouter R. en Ellen T. om dit 
toe te lichten, aangezien beide bekend zijn met Ex Tempore.  
  
Ellen T. laat Wouter R. het woord doen. Wouter R. zegt dat het Ex Tempore wel leuk leek 
om samen te werken met de vereniging om een congres te organiseren. Wouter R. stelt  

45  voor om het sprekersbestand van Ex Tempore aan te leveren en het organisatorische 
gedeelte uit te besteden aan de Congrescommissie. Dit zou praktischer zijn voor de zeer 
uitgedunde Congrescommissie. Wouter R. stelt voor om als thema bijvoorbeeld slavernij te 
kiezen, om daar mogelijk een congres mee te organiseren, waarbij allemaal schrijvers en 
andere experts, zoals Coen van Galen, worden uitgenodigd om te komen spreken.  
  
Imke van D. stelt dat het gedeelte over de Congrescommissie dat in het beleidsplan staat  
niet meer actueel is. Ze zegt ook dat het idee van Ex Tempore zeker wordt gewaardeerd. 
Het plan zal in acht genomen worden door het bestuur. Imke van D. zegt toe dit te 
veranderen in het beleidsplan.  
  
Rinke A. zegt dat er inderdaad geen eerstejaars zijn bij de Congrescommissie zijn gekomen 
na de commissiemarkt, maar vraagt zich af of ouderejaars zich niet kunnen aansluiten bij 
de Congrescommissie. Hij vraagt of er door middel van PR aandacht gevraagd kan worden 
voor de Congrescommissie. Imke van D. vindt dit een goed idee.  
  

10  Maarten G. vraagt aan Wouter R. of ze bij Ex Tempore eigenlijk niet de Congrescommissie 
willen strikken voor al het werk. Wouter R. zegt dat dit niet het geval is en dat het immers 
een samenwerking is. Wouter R. vindt het naar van Maarten G. dat hij het zo verwoord. 
Maarten G. biedt vervolgens zijn excuses aan. Maarten G. zegt dat hij het een goed idee 
vindt.  

15    
Nicolette O. vraagt hoe het bestuur kijkt naar samenwerking met andere 

studieverenigingen. Imke van D. zegt dat alles nieuwe informatie is, maar dat het 
samenwerken met Ex Tempore een beter alternatief is dan de Congrescommissie op te 
heffen. Nicolette O. stemt hiermee in. Imke van D. zegt dat ze binnenkort met de 20 
 hoofdredacteur van Ex Tempore gaat praten.  
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Stef C. zegt dat vanuit de Acquisitiecommissie het idee is ontstaan om een keer met Ex 
Tempore samen te werken. De commissie heeft contact opgenomen met Ex Tempore, maar 
van samenwerken is het niet gekomen.  

25    
Jara van S. benadrukt dat de samenwerking echt een samenwerking moet zijn en niet een 
situatie waarbij verenigingsleden zich voor Ex Tempore gaan inzetten. Imke van D. zegt dat 
het daadwerkelijk om een samenwerkingsverband draait en benadrukt nogmaals dat de 
informatie nieuw is. Jara van S. vraagt of de Congrescommissie dan niet in zijn geheel  

30  verdwijnt. Imke van D. zegt dat dit niet het geval is, maar dat er misschien ook een 
alternatief moet komen. Imke van D. benadrukt dat de Congrescommissiemmissie weinig 
andere keuzes heeft, omdat deze nog maar twee leden heeft.  
  
Rinke A. vraagt of dit plan eenmalig is of zich zal doorzetten in de volgende jaren. Imke van 

35  D. zegt dat er hiernaar gekeken wordt.  
  
Bram K. zegt dat het plan hem aantrekt als congresveteraan.  
  
Docent-Bijt-Hond commissie  

40    
Jurre B. vraagt wat de hybride versie van Docent-Bijt-Hond inhoudt. Imke van D. zegt dat 
een hybride vorm inhoudt dat Docent-Bijt-Hond zowel fysiek als online plaatsvindt 
aangezien dit afgelopen jaar goed werd bezocht aan de kant van de docenten.  
  

45  Verder vraagt Jurre B. hoe het zit met het contact tussen de studenten en docenten tijdens 
de activiteit zelf. Imke van D. zegt dat het bestuur moet kijken naar de mogelijkheden om 
dit te verwezenlijken.  
  
Eerstejaarscommissie  
  
Nicolette O. vindt dat het bestuur iets moet gaan organiseren voor internationale  
studenten. Ze zegt dat een ouderdag voor de internationale studenten wel gepland was, 
maar niet werd uitgevoerd. Imke van D. zegt dat dit praktisch gezien onmogelijk is voor de 
buitenlandse studenten. Nicolette O. vraagt hoe het zit met de nederlandse Comperative 
European History studenten. Imke van D. zegt dat dat wel mogelijk kan zijn,  
  
Stef C. stelt voor om een online ouderdag voor de buitenlanders te organiseren.  
  
Sam van E. heeft ineens een ingeving. Hij zegt dat het bestuur de  
Internationaliseringscommissie kan betrekken bij een internationale ouderdag om te 10 

 kijken naar de mogelijkheden.  
  
Feest- en Borrelcommissie  
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Jurre B. vraagt wat er bedoeld wordt met enthousiasme en hoe het in het beleidsplan staat, 
15  terwijl er afgelopen jaren bijna geen borrels geweest zijn.  

  
Sam van E. zegt dat het ook aan de leden ligt, aangezien de themaborrels nogal rustig 
waren. Daarom heeft het bestuur besloten dat als de borrel niet door het bestuur wordt 
georganiseerd, dat deze dan niet in Café Camelot worden gehouden, maar in andere  

20  kroegen. Dit is besloten om een onderscheid te maken tussen bestuursborrels en borrels 
van de Feest- en Borrelcommissie.  
  
Nicolette O. zegt dat het lui overkomt om een activiteit af te lasten omtrent de 
coronamaatregelen. Ze zegt dat het bestuur desnoods kan kijken naar een backup voor  

25  sommige activiteiten, zodat ze niet geschrapt hoeven te worden, maar kunnen worden 
vervangen. Anouk van der E. merkt op dat de online borrels niet werken voor de Feest- en 
Borrelcommissie, bleek uit ervan. Ze ziet het er nut niet van in als voorzitter van de 
commissie. Nicolette O. zegt dat ze vraagt of het bestuur de focus kan leggen op 
alternatieven op in plaats van op het schrappen van activiteiten.  

30    
Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT)  
  
Anne-Jet B. zegt dat een online Engelse versie van het HInT dubbel zoveel werk betekent 
voor de commissie en dat het resultaat niet echt zijn vruchten afwierp. Ze stelt voor om  

35  enkel buitenlandse gastauteurs mee te laten schrijven, omdat het anders niet werkt, blijkt 
uit ervaring. Ellen T. is het hiermee eens, maar vindt wel dat het bestuur moet kijken naar 
de mogelijkheid om sommige rubrieken te laten vertalen naar het Engels. Imke van D. zegt 
dat het bestuur wil kijken naar de mogelijkheden, aangezien de vereniging nu meer 
internationale leden heeft.  

40    
Wouter R. vraagt zich af hoe het zit met het HInTernet en de voorgaande uitgaven van het 
hint. Hij vraagt of deze achter het ‘Portal’ staan of dat deze publiekelijk toegangbaar zijn. 
Maura G. en Kees van der H. zeggen dat het inderdaad publiekelijk toegankelijk is.  
  

45  Bram K. zegt dat het plaatsen van een vaste Engelse rubriek in het HInT zeker een optie is.  
  
Imke van D. zegt dat Cees T. zijn naam graag in de notulen wil terugzien. Dus bij deze.  
  
Internationaliseringscommissie  
  
Nicolette O. vraagt hoe het zit met de opbouw van de Internationaliseringscommissie,  
aangezien deze hetzelfde blijft. Sam van E. zegt dat deze opbouw dus hetzelfde blijft en dat 
de Internationaliseringscommissie ook een adviesorgaan is, maar ook diens eigen 
activiteiten kan organiseren, eventueel met andere commissies.  
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Nicolette O. vraagt of het handig is dat de internationale studenten meer activiteiten gaan 
organiseren om extra aanwezig te zijn binnen de vereniging. Sam van E. gaat dit tijdens de 
komende vergadering van de InterCom opperen.  
  
Onderwijs- en Lezingencommissie  

10    
Jurre B. vraagt of de excursie naar Aken nog steeds doorgaat. Sam van E. zegt dat de details 
rondom het plan nogal vaag is, maar dat wij als bestuur wel een evt nieuwe initiatief 
kunnen organiseren met de Onderwijs- en Lezingencommissie naar het buitenland. Jurre B. 
vraagt of dit ook over Aken gaat. Sam van E. zegt dat het een optie is en dus geen plicht is  

15  voor Aken te kiezen. Nicolette O. zegt dat ze het plan in het archief van haar bestuursjaar 
heeft zitten. Thom T. zegt dat hij het jammer vindt dat de reis naar Aken niet is 
doorgegaan. Hij vraagt ook hoe het zit met het geld, aangezien er in het jaar van het 
zesendertigste bestuur extra geld voor werd gereserveerd. Er is meer geld gekomen in het 
bestuursjaar van het zesendertigste bestuur, maar dit heeft het zevendertigste ook zo  

20  begroot. Hij raadt aan om dit niet in het beleidsplan te zetten, als het waarschijnlijk toch 
niet doorgaat. Dit neemt het bestuur aan.  
  
Dana R. loopt om 20:58u de ALV binnen. Het stemgetal is nu zesendertig.  
  

25  Wouter R. loopt om 21:02u de ALV uit.  Het stemgetal is nu vijfendertig.  
  
Podcastcommissie  
  
Nicolette O. vraagt of de Podcastcommissie uit commissieleden bestaat of enkel uit de  

30  secretaris en het Algemeen Bestuurslid Externe Betrekkingen. Kees van der H. zegt dat het 
inderdaad leden heeft en er meer bij komen.  
  
Publiekgeschiedeniscommissie  
  

35  Nicolette O. vraagt wat een autonome status betekent. Imke van D. zegt dat de  
Publieksgeschiedeniscommissie activiteiten organiseert voor de vereniging en niet namens 
de vereniging. Nicolette O. zegt dat dit anders in het plan staat. Imke van D. stemt ermee in 
dat het bestuur de verwoording hiervoor moeten aanpassen.  
  

40  Jurre B. had dezelfde vraag.  
  
Dit was deels ook Kim L.’s vraag. Ze vraagt of het woord ‘lezing’ nog steeds in gebruik is, 
omdat de afgelopen vier jaar geen lezingen zijn gedaan. Dit wordt in het beleidsplan 
veranderd in ‘activiteit’.  

45    
Anne-Jet B. vraagt of een samenwerking tussen de Publieksgeschiedeniscommissie en het 
Nijmeegse Huis van de Geschiedenis nog terugkomt. Charlotte P. zegt dat het 
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scriptiesymposium doorging, maar dan online. Hierdoor is er geld overgebleven om iets 
nieuws te organiseren. Anne-Jet B. geeft aan dat de borrel geld koste, maar de rest van het 
symposium niet. De mogelijkheid bestaat om het scriptiesymposium zonder borrel te laten 
plaatsvinden. Het bestuur gaat hiernaar kijken en past dit tevens aan in het beleidsplan.  
  
Wouter R. loopt de ALV om 21:05u binnen. Het stemgetal is nu zesendertig.  
  
Reiscommissie  
  
Imke van D. zegt dat de ALV vaart moeten maken in verband met de tijd.  
  
Stijn E. en Jordi M.K. hebben beide een vraag. Stijn E. laat Jordi M.K. eerst praten. Jordi M.K.  
merkt op dat hij best tevreden is met het eindresultaat over het stukje over de 

10  Reiscommissie het beleidsplan.  
  
Stijn E. zegt dat de vereniging vijftig euro subsidie krijgen van SOFv voor het duurzaam 
reizen. Dit komt bovenop de honderd euro subsidie van de universiteit, dus honderdvijftig  
(€150,-) euro in totaal. Hij vraagt zich ook af hoe het zich met de maatregelen en het  

15  duurzaam reizen. Kees van der H. zegt dat het inderdaad moeilijk is om zonder vliegtuig 
ver te komen, maar zegt dat de grote reis niet per se een kleine reis wordt. De optie met het 
vliegtuig is echter altijd nog een optie, al raadt het bestuur dit af aan de Reiscommissie. 
Stijn E. vraagt of het bestuur dit niet kan verwoorden tot ‘als er geen andere opties zijn’.  
  

20  Lotte van H. is het met Stijn E. eens en zet zijn standpunten kracht bij. Ze voegt echter ook 
toe dat mensen die voor het eerst meegaan geld krijgen. Kees van der H. zegt dat het bestuur en 
de Reiscommissie sowieso gaan proberen om aantrekkelijke reizen te organiseren. Kees van der 
H. zegt dat een Grote Reis niet op een enkele plek blijft, maar dat het inderdaad iets is om in het 
achterhoofd te houden tijdens de vergaderingen van de 25  Reiscommissie en dat het invloed 
heeft op de bestemming.  

  
Yarno R. zegt dat de subsidies enkel mogelijk zijn voor mensen die voor het eerst mee gaan. 
Hij vraagt hoe dit zit voor de eerste keer reizigers en de tweede keer reizigers etcetera. 
Kees van der H. zegt dat dit inderdaad een goede vraag is en dat het bestuur dit  

30  gaat bespreken. Imke van D. springt in en zegt dat er altijd een subsidie is van vijftig euro 
voor duurzaam reizen voor alle reizigers. Dit benadrukt Jordi M.K. ook. Yarno R. zegt dat de 
eerste reiziger jaar dus 150 euro minder betalen dan de ouderejaars. Dit is inderdaad het 
geval.  
  

35  Stijn E. stelt dezelfde vraag als Lotte van H.. Kees van der H. zegt dat het inderdaad een 
uitdaging is om een (duurzame) reis te organiseren. Jordi M.K. valt Kees van der H. bij. Dit 
is een taak voor de Reiscommissie om over te vergaderen.  
  
Jurre B.’s vraag is al beantwoordt.  
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40    
Colin C. merkt op dat het interessant kan zijn voor studenten om naar onveilige landen te 
reizen. Kees van der H. zegt dat de veiligheid van de leden het belangrijkste is voor de 
Reiscommissie. Colin stemt hiermee in.  
  

45  Social-mediacommissie  
  
Kim L. vraagt hoe het zit met het budget voor de website en of dit later besproken wordt bij 
het punt ‘Website’. Imke van D. zegt dat dit laatste zo is.  
  
Sportcommissie  
  
Roos L. merkt op dat de Sportcommissie nu uit zeven leden bestaat, maar dat er geen 
nieuwe leden zijn. Ze vraagt of aan Sam van E. of er nog geïnteresseerden zijn. Sam van E.  
merkt op dat deze er wel kunnen zijn, maar dat ze niet aanwezig waren bij de 
commissiemarkt. Hij stelt voor om desnoods nog een nieuwe commissiemarkt te 
organiseren en de Sportcommissie extra PR-aandacht te geven. Maura G. zegt dat er 
inderdaad veel PR is gemaakt voor de commissies, maar dat dit niet veel effect had.  
  
Tweedejaarscommissie  
  

10  Nicolette O. zegt dat de commissie een goed initiatief is.  
  
Kim L. vraagt of het een keuze was om enkel een ouderdag te organiseren voor de 

Tweedejaarscommissie. Imke van D. zegt dat de ouderdag een unieke gebeurtenis is en niet meer 
terugkomt voor de huidige tweedejaars. Verder komen er een borres om oudere 15  jaarlagen 
kennis te laten maken met de tweedejaars.  

  
Externe contacten LETO  
  

20  Jara van S. zegt dat het leuk is om bij een LETO-commissie te gaan. Ze vraagt ook of het 
bestuur enkel PR gaat maken of dat het bestuur ook naar de LETO-activiteiten toe gaat. 
Sam van E. zegt dat LETO diens planning niet op orde had, dus kreeg de 
verenigingsplanning voorrang op die van LETO.  
  

25  Bram K. zegt ‘LETO leeft, jongens!’. Imke van D. bedankt Bram K. voor zijn opmerking.  
  
Wouter R. zegt dat er in het beleidsplan staat dat niemand van het bestuur in een 
LETOcommissie gaat, maar dat er niet staat waarom. Wouter R. wil dit graag teruglezen in 
het beleidsplan. Na enig overleg stemt het bestuur hiermee in en zegt Wouters verzoek toe.  

30    
Opleiding  
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Jurre B. vraagt of de studentdocentborrels wel aantrekkelijk zijn voor docenten om naartoe 
te komen, in verband met hun werktijden. Imke van D. zegt dat dit zo zal zijn,  

35  omdat het om 15:30u is op een woensdag en er dan nog veel docenten op de campus zijn.  
  
SGN  
  
Jurre B. vraagt of er enkel een SGN-dag is of dat er ook andere activiteiten worden  

40  georganiseerd door de SGN. Kees van der H. zegt dat er misschien extra activiteiten 
aankomen, als het SGN-bestuur rond is.  
  
SOFv  
  

45  Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  
Interne contacten Borrels  
  
Jurre B. vraagt of het bestuur kan proberen om met de twee nieuwe jaarlagen borrels te 
organiseren. Sam van E. en Imke van D. zeggen dat er niet minder borrels zijn, enkel andere 
borrels. Kees van der H. zegt dat de borrel van 08-09-2021 een succes was.  
  
Bram K. vraagt aan Jurre B. of hij bedoelt dat de borrels enkel met de eerste- en 
tweedejaars georganiseerd moeten worden, of dat hij bedoelt dat de borrels moeten 
plaatsvinden met jongere- en ouderejaars. Jurre B. zegt dat dat laatste het geval is.  
  
Anne-Jet B. zegt dat door extra thema’s toe te voegen aan de borrels, wellicht meer mensen 
naar de borrels worden aangetrokken. Voor de coronapandemie werden de borrels 
immers slecht bezocht, omdat ze geen thema hadden. In het afgelopen jaar kwam dit niet  

10  van de grond door corona. Anne-Jet B. zegt dat ze de ideeën voor thema’s aan Kees van der 
H. heeft doorgegeven. Kees van der H. zegt dat dit wel kan. Imke van D. zegt dat er 
misschien meer borrels komen. Imke van D. vat dit ook kort Sam van E. en zegt dat de ALV 
vaart moet maken.  
  

15  Jara van S. vraagt hoe vaak het bestuur Vrijdagmiddagborrels wil houden. Sam van E. zegt 
dat het bestuur deze niet in een bepaalde periode wil doen, maar rond een bepaalde 
periode, zoals de tentamenweken.  
  
Commissiehoofdenoverleg  

20    
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  
Commissiefunctionarissen  
  

25  Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
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Interne constitutieborrel  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  

30    
Ledenuurtjes  
  
Nicolette O. merkt op dat de eerste- en tweedejaars niet weten dat de ledenuurtjes op 
dinsdag en donderdag voor de letterenhusikamer waren in het jaar van het zesendertigste  

35  bestuur. Imke van D. zegt dat het bestuur eerst wil kijken of de ledenuurtjes aanslaan bij de 
eerste en tweedejaars.  
  
Jurre B. valt Nicolette bij en vraagt hoe het zit met de lekkernijen tijdens Ledenuurtjes.  
Bram K. en Kees van der H. antwoorden hier verschillend op. Kees van der H. heeft het  

40  over ‘Friese Vrijdag’, waarbij Fries suikerbrood geserveerd zal worden. Bram K. oppert de 
mogelijkheid om spekkoek mee te nemen naar de ledenuurtjes, die hij zelf aangeschaft uit 
principiële redenen. Cees T. zegt dat Bram K. spekkoek gewoon moet declareren bij de 
vereniging.  
  

45  Yarno R. vraagt expliciet of er geen chocola geserveerd kan worden tijdens ledenuurtjes, 
tot het amusement van de ALV. Imke van D. zegt dat Yarno R. maar gewoon op de goede 
dagen moet komen, omdat er dan geen chocola aanwezig is.  
  
Promotie Collegepraatjes  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  
Facebook en Whatsappgroep  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  
Instagram  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  

10    
LinkedIn  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
  

15  Nieuwsbrief  
  
Er zijn geen opmerkingen over dit punt.  
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Website  
20    

Imke van D. vraagt of er vragen zijn over de website.  
  
Jara van S. levert, namens Jochem K., een opmerking aan:  
  

25  ‘Zoals reeds gesteld wordt, ‘(de website is) in het collegejaar 2019/2020 vernieuwd’. Er is 
vijftienhonderd (€1500,-) euro begroot om de website nogmaals te vernieuwen. Naar mijn 
mening is dit absurd. Er zou voor er überhaupt wordt nagedacht over het uitgeven van geld aan 
de website binnen de vereniging gekeken moeten worden of er animo (en eventueel zelfs kennis 
van WordPress) bestaat om zelf de website naar verlangen aan te passen of te  

30  vernieuwen (bijvoorbeeld vanuit de Social-mediacommissie, wat ik meen een geweldig project 
te zijn voor zo een commissie). In het geval dit niet bestaat, zou het algemeen bestuurslid 
Media kunnen trachten om eerst zelf onderzoek naar Wordpress te doen, of contact te zoeken 
met personen die hier wellicht meer weet van hebben, zoals bijvoorbeeld het huidige 
algemeen bestuurslid Externe Betrekkingen. Pas als deze twee opties hun  

35  vruchten niet afwerpen, mag er naar mijn mening pas gekeken worden naar een uitbesteding van 
een vernieuwing van de website.’  
  
Maura G. zegt dat de vernieuweingen voor de website geen vijftienhonderd (€1500,-) euro 
gaat kosten, maar rond de duizend euro. Ze zegt dat de website is verouderd. Charlotte P.  

40  zegt dat het bestuur onder andere een systeem voor automatische inschrijving met 
automatische betaling en een agenda met automatische inschrijving wil toevoegen. Het 
huidige systeem is te omslachtig voor de penningmeester. De penningsmeester moet 
iedereen controleren op diens betalingen voor onder andere activiteiten, reizen en 
contributie. Anne-Jet B. zegt dat het inschrijven ook andersom makkelijker kan en vraagt  

45  ook naar waar de duizend euro voor de website naartoe gaat. Charlotte P. zegt dat er een 
offerte is van haar vader, die pas na het publiceren van het beleidsplan binnenkwam. Het 
geld gaat dus naar Charlotte P.’s vader, als het plan wordt uitgevoerd.  
  
Stef C. vraagt of de transactiekosten van de vernieuwde website niet te veel omhoog zullen 
gaan met de automatische inschrijvingen en of het wel te controleren is of iedereen betaald 
heeft. Dit zal rond de vijfentwintig cent bedragen, volgens Charlotte P.. Over het tweede  
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gedeelte heeft ze niet nagedacht. Imke van D. zegt dat ze kan gaan kijken naar de websites 
van andere studieverenigingen voor inspiratie.  
  
Bram K. merkt op dat het inschrijven bij de vereniging extreem omslachtig in zijn werk 
gaat. Een nieuw inschrijvingssysteem zal daarom ook de penningmeester veel werk 
schelen. Jara van S. spreekt hem tegen door te zeggen dat nieuwe leden het 
inschrijfformulier kunnen downloaden en opsturen naar de mail. Bram K. zegt dat het nog 
steeds fijn zou zijn om een eenvoudigere manier te hebben om nieuwe leden te registreren.  
Maura G. sluit zich hierbij aan. Bram K. sluit zijn opmerking af door te zeggen dat de  

10  vereniging ver achterloopt op dit gebied, vergeleken met andere verenigingen, zoals SFV de 
Cycloop.  
  
Cees T. vraagt of het een eenmalige uitgave is of een jaarlijkse. Charlotte P. zegt dat een 

gedeelte een jaarlijkse uitgave is; dat zal ongeveer honderd tot tweehonderd euro 15 
bedragen.  

  
Stijn E. vraagt of het zin heeft om wellicht eerst andere opties te zoeken om niet in één klap 
vijftienhonderd (€1500,-) euro ergens in te investeren.  
  

20  Nicolette O. stelt voor om Tikkie te gebruiken. Cees T. raadt dit echter af, omdat het nog 
steeds meer werk betekent voor de penningmeester.  
  
Imke van D. zegt dat het bestuur zal kijken naar websites van andere verenigingen en de 
input van de ALV en dan pas een beslissing gaat maken over de website. Cees T. zegt dat de  

25  toelichting op het beleidsplan over de website in dat geval aangepast moet worden, waar 
Imke van D. mee instemt.  
  

7. Stemming beleidsplan en begroting  
  

30  Stef C. leest vervolgens een brief van de kascommissie voor:  
  
‘Beste leden, beste bestuur,  
  
Om te beginnen lijken de begroting, het beleidsplan en de toelichting op de begroting van het  

35  achtendertigste bestuur grotendeels te kloppen. Daarbij willen wij het achtendertigste bestuur wel 
wijzen op een aantal zaken waar zij mee rekening kunnen en naar onze mening moeten houden.  
  
Ten eerste een aantal kleine technische opmerkingen. Het viel ons op dat het uiteindelijke 
subtotaal bij kosten onder de hoofdpost ‘kosten’ niet klopt. Wij komen uit op vijfenvijftigduizend  

40  vierhonderdvierendertig en negenennegentig euro (€55.434,99), in plaats van wat er nu staat. Het 
verschil is precies het bedrag van afschrijvingen. Is dit mogelijk per ongeluk niet meegenomen in 
de berekening? Ook viel ons op dat in de toelichting en de begroting een verschillend bedrag wordt 
genoemd om de website op te frissen. En dat dit bedrag ook bij basisbudget niet klopt. We vragen 
ons af: is het viertienhonderd (€1400,-) of vijftienhonderd (€1500,-) euro? Tot slot voor de  
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45  technische opmerkingen vragen wij ons af waarom het bedrag bij contributies is veranderd? Is dit 
bedrag niet een rekensom van verwacht aantal leden maal contributiebedrag? Zijn er zestien 
verwachte leden bijgekomen?  
  
Ten tweede een tweetal inhoudelijke opmerkingen. Het lijkt ons gewenst om meer duidelijkheid te  

50  verschaffen aan de ALV over de plannen omtrent de website. Het bedrag van vijftienhonderd 
(€1500,-) euro (of viertienhonderd (€1400,-) euro) kan worden uitgesplitst en wij zijn benieuwd 
wie de externe partij is die voor deze taak wordt ingeschakeld. Wellicht is het daarom aan te raden  
als het bestuur wanneer de plannen duidelijk zijn dit overlegt met bijvoorbeeld de ALV, Raad van 
Advies en de kascommissie. Vervolgens vragen wij ons af: mocht uiteindelijk een nieuw 
betaalsysteem worden geïncorporeerd in de website, dan wil de kascommissie het bestuur twee 
vragen meegeven om op te letten. Deze hebben te maken met de kosten en controleerbaarheid. 
Mochten de betalingen in losse transactie worden overgemaakt, dan is het goed om de 
transactiekosten te bekijken en mochten de betalingen in een enkele betaling binnenkomen (zoals 
bij bijvoorbeeld SumUp), dan is het goed om de controleerbaarheid van de betalingen te bekijken.  
1. Gaan de transactiekosten met dit nieuwe systeem niet te veel omhoog?  
2. Is de controleerbaarheid van de betalingen met dit nieuwe systeem gewaarborgd?  

10    
Tot slot kijken we uit naar een prettige samenwerking met het komend bestuur en in het bijzonder 
de penningmeester.  
  
Met vriendelijke groet,  

15    
De kascommissie,  
Stef C., Michiel de G. en Bram S.’  
  
Charlotte P. zegt dat de controleerbaarheid van de betalingen nog onderzocht moet worden en  

20  dat dit door het bestuur in behandeling wordt genomen, maar dat dit waarschijnlijk wel goed 
moet komen, net zoals de transactiekosten.  
  
Charlotte P. benadrukt een paar punten uit de toelichting bij de begroting. Ze vermeldt dat de 
samenwerking met Roelants is opgezegd. Sam van E. corrigeert haar en zegt dat de  

25  samenwerking niet is opgezegd, maar veranderd. Concreet betekent dit dat de provisie van de 
studieboeken niet meer onder de verantwoordelijkheid van de vereniging valt. Charlotte P. 
behandelt ook kort de kostenpost ‘Overige kosten’, waarbij ze zegt dat deze vierhonderdvijftig 
(€450,-) euro aan uitgaven zal kosten. De kostenpost ‘Overige kosten’ omvangt een verrassing 
van het bestuur aan de leden.   

30    
Er zijn ook nieuwe commissies. De Tweedejaarscommissie heeft het oude budget van de 
ouderdag voor de Eerstejaarscommissie; de Social-mediacommissie en de Podcastcommissie 
hebben ieder vijftig euro ontvangen voor apparatuur en software, aldus Charlotte P..  
  

35  Imke van D. vraagt of er algemene opmerkingen zijn over de begroting  
  
Anouk van der E. vraagt of het budget voor Inglorious aangepast gaat worden in de begroting. 
Cees T. en Bram S. zeggen dat er wel geld is gealloceerd voor Inglorious.  
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40  Bram S. vraagt of het bestuur geld moet investeren in nieuwe lidmaatschapskaarten. Dit is niet 

het geval.  
  
Cees T. vraagt of het bestuur nog genoeg kaarten heeft voor komend de jaren. Dit is wel het 
geval.  

45    
Anne-Jet B. vraagt waar de vijfenveertighonderd (€4500,-) euro aan opbrengsten voor de 
Concertcommissie vandaan komt, aangezien die gemiddeld nauwelijks de vierduizend euro 
bereiken. Cees T. merkt op dat de Concertcommissie ook nauwelijks vierduizend euro opbracht 
in zijn bestuursjaar. Charlotte P. zegt dat ze het boekhoudjaar niet op die van Thom T. en Michiel  

50  heeft gebaseerd, maar op eerdere jaren. De afgelopen jaren werden immers onverhoopt 
onderbroken door de Covid-19 pandemie. Anne-Jet B. zegt dat het toen een goed jaar was en 
vraagt wat het bestuur gaat doen wanneer de inkomsten van de Concertcommissie zullen 
wegvallen. Ze vraagt waarom de Concertcommissie voor de barbecue vijftig euro minder krijgt 
dan het jaar daarvoor. Charlotte P. weet dit niet. Jara van S. zegt dat de coronamaatregelen  
ervoor zorgen dat de barbecues zijn aangepast, zodat de uitgaven voor deze kostenpost 
waarschijnlijk gaan dalen.  
  
Cees T. vraagt zich af waarom er geen uitgaven van de Acquisitiecommissie zijn, terwijl de 
commissie zeshonderd euro aan inkomsten heeft. Charlotte P. zegt dat de Raad van Advies dit 
slordigheidsfoutje ook al had aangestipt.  
  
Imke van D. stelt een vraag namens Job V. over de post ‘representatiekosten’. Job vindt dat het 
kandidaatsbestuur meer geld per persoon moet ontvangen om bestuurskleding van te kunnen 
kopen. Zijn mededeling heeft hij in de volgende brief opgesteld:  

15    
‘Beste bestuur, geachte ALV, beste medeleden van de GSV,  

Hoewel ik niet in de gelegenheid ben om fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering zou ik graag mij 
toch graag op één punt willen mengen in de discussie rondom de begroting en wel betreffende post 
401: Representatiekosten.  

20  Onder deze kosten vallen de kosten van in, eerste instantie, het volgende kandidaatsbestuur en 
per 1 oktober 2022 het negenendertigste bestuur, om zich te kleden en zodoende de vereniging naar 
behoren te representeren. Respectievelijk gebeurt dit doorgaans door de aanschaf van enerzijds formele 
bestuurspakken en anderzijds informelere polo’s. Op deze post is momenteel €600,- begroot, waarbij het 
de intentie is dat ieder kandidaatsbestuurslid €100,- budget ter beschikking 25  heeft. Graag zou 
ik willen voorstellen om deze post met ingang van deze begroting structureel met €50,- per bestuurslid, 
dus in totaal €300,- te verhogen.  

De verhoging zal de begroting van de vereniging €300,- verder in de min brengen, maar dit is 
geenszins financiële schade die de vereniging niet kan lijden. Al jaren valt het daadwerkelijke financiële 
resultaat positiever uit dan begroot, het geld klotst soms letterlijk tegen de plinten van 30 de vereniging.  

Het is zo dat de vereniging anders dan het naar behoren vertegenwoordigen van de vereniging, 
niet voorschrijft hoe het bestuur de representatiekosten moet spenderen en dat het zeker mogelijk 
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zou kunnen zijn om onder de €100,- per persoon te blijven. Binnen de vereniging is echter wel de 
cultuur ontstaan dat het bestuur zowel over formele en informele bestuurskleding beschikt.  

35  Persoonlijk hecht ik met name waarde aan de informele bestuurskleding waarmee het bestuur de 
vereniging tijdens de introductie en informele verenigingsactiviteiten op laagdrempelige wijze 
representeert. (Ten overvloede vind ik het dan ook zeer spijtig dat sinds enkele jaren het logo van 
de vereniging niet meer met trots prijkt op de ruggen van de bestuurspolo’s waarbij de drukkosten 
als voornaamste reden wordt aangehaald.) De formele bestuurskleding heeft in mijn ervaring  

40  echter ook een belangrijke rol in de richting van derden, een rol die veel verder gaat dan het zich 
meten van het bestuur aan andere verenigingsbesturen tijdens de befaamde constitutieborrels. 
Tijdens formele activiteiten van de vereniging zoals het congres, maar ook bij de samenwerking 
met de opleiding tijdens arbeidsmarktoriëntatiedag en de aanwezigheid bij promoties en oraties, 
wordt met name door de medewerkers van de opleiding een nette representatie van het bestuur  

45  zeer op prijs gesteld. Door middel van de klederdracht laat het bestuur immers zien, of zo komt het 
in ieder geval over op de opleiding, dat het de activiteiten serieus neemt en de GSV meer is dan 
enkel een feestvereniging.  

De ervaring leert dat de daadwerkelijke kosten van enerzijds informele polo’s en anderzijds  

formele bestuurskleding altijd de begrote kosten overstijgen. Binnen de GSV bestaat de 
ongeschreven regel dat de individuele bestuurders deze kostenoverschrijding voor eigen rekening 
nemen. Daar het bestuur zelf de vrijheid krijgt om te kiezen voor de wijze waarop het de 
vereniging representeert is er, mijns inziens, niets mis mee dat de kostenoverschrijding voor de 
rekening komt van de individuele bestuursleden. Wel denk ik dat de huidige vergoeding niet in 
verhouding staat tot dat wat impliciet wordt verwacht van het bestuur.  

Wat betreft het voor eigen rekening nemen van de overschrijdende kosten, zou ik graag nog de 
voor mij belangrijkste redenering noemen waarom ik meen dat het begrote bedrag een ophoging 
zou verdienen. Persoonlijk vind ik dat iedereen binnen de vereniging de kans zou moeten kunnen  

10  krijgen om de geweldige ervaring die een bestuursjaar is op te doen. Het is echter geen geheim dat 
een bestuursjaar ingrijpend kan zijn voor de studieplanning, maar ook financieel zeker niet 
aantrekkelijk is. Over de aanschaf van bestuurskleding en de vanzelfsprekende 
kostenoverschrijding wordt doorgaans vrij snel na verkiezing als kandidaatsbestuur besloten. In 
mijn ervaring kan dit in de minderheid verkerende individuele kandidaatbestuursleden, met een op  

15  dat moment al dan niet kleinere beurs, in een lastig parket brengen waarbij onbedoeld druk wordt 
uitgeoefend. Juist voor dergelijke gevallen in gedachten en de andere redeneringen hierboven 
uiteengezet zou ik willen voorstellen om de kosten per bestuurslid met €50,- meer te begroten op 
de post 401: representatiekosten.  

Verder zou ik het huidige kandidaatsbestuur en alle (kandidaats)besturen in de toekomst graag  
20  willen aanmoedigen om met trots het logo van de vereniging wél achter op de polo te dragen en 

zo, zeker tijdens de introductie, de vereniging naar behoren te representeren. Met vriendelijke 

groet,  

Job’  
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Imke van D. vat de brief kort samen. Ze stelt vervolgens voor om hierover te stemmen, 
maar  

25  geeft de ALV eerst de gelegenheid om vragen te stellen. Nicolette O. vraagt hoe het bestuur hier 
zelf over denkt. Imke van D. zegt dit niet te weten, aangezien de brief het bestuur vandaag pas 
bereikte. Ze vraagt de rest van het bestuur wat ze van Jobs plan vinden. Bram K. zegt dat hij diep 
in zijn portemonnee heeft moeten graven om bestuurskleding aan te kunnen schaffen. Nicolette  
O. zegt dat het met honderd euro te doen is. Imke van D. en de rest vinden van niet. Het bestuur  

30  is het met Jobs pleidooi eens. Maarten G. stelt voor om het totaalbedrag voor de kostenpost 
‘Representatiekosten’ van honderd naar honderdvijftig (€150,-) euro te verhogen. Kim L. is het 
hiermee oneens. Ze is van mening dat aspirant-kandidaatsbestuurleden er zelf voor kiezen om 
een bestuursjaar te doen, waardoor zij dus ook bewust ervoor kiest om geld uit te moeten geven 
aan representatieve bestuurskleding, als ze verkozen worden. Wouter R. is het met Job eens,  

35  evenals Auke van M.. Maarten G. zegt dat het budget eerst tachtig euro was en twee tot drie jaar 
geleden honderd euro was.  
  
Imke van D. stelt voor om voor of tegen met het verhogen van het budget te stemmen. Er wordt 

besloten om een ad-hoc stemming te houden middels handopsteking, waarbij de machtigingen 40 niet 
meetellen.   

  
Er zijn vierentwintig stemmen voor, twee stemmen tegen en vier blanco stemmen. Daarmee is 
het voorstel van Job V. ingestemd en zal het bestuur het opnemen in de begroting.  
  

45  Imke van D. stelt voor om de jaarplanning snel te behandelen. Sam van E. merkt op dat er een 
nieuwe jaarplanning is verstuurd, omdat de jaarplanning nog niet is vastgesteld. De 
jaarplanning verandert dus continu. Hierdoor kunnen activiteiten toegevoegd en verwijderd 
worden, zonder dat de jaarplanning ongeldig wordt.  
  
Wouter R. vraagt namens Bram R. of het kerstgala kan veranderen van datum, aangezien het 
kerstgala nu op 23 december plaatsvindt, net voor Kerstavond. Bram R. vraagt of het niet 
handiger is om het gala op 22 december te houden, omdat hij zich kan voorstellen dat men niet 
met een kater op het kerstdiner wil verschijnen, als het kerstavond is. Sam van E. zegt dat de 
datum misschien 2 december wordt in plaats van 23 december.  
  
Imke van D. vraagt hoe het stemmen in zijn werk gaat. Nicolette O. en Anne-Jet B. zeggen dat het 

achtendertigste bestuur nog individueel een aantal punten kan overleggen. Imke van D. zegt dat het 
beleidsplan nog niet ingestemd kan worden, maar Jordi M.K. zegt dat dit wel kan, wanneer 10  er 
over de toezeggingen is besloten na het overleggen. Pas dan kan er gestemd worden.  

  
Imke van D. pauzeert de vergadering voor vijf minuten, zodat het achtendertigste bestuur kan 
overleggen.  
  

15  Om 22:14u gaat de ALV door. Imke van D. vat kort Sam samen dat het bestuur toezeggingen 
heeft gedaan over de lidmaatschapskaarten en de website. Er zal echter niks ingrijpends 
veranderen aan deze punten. De toezeggingen zullen door het bestuur behandeld worden. Het 
bestuur zal de toezeggingen tevens uitvoeren. Tot slot komt Excalibertje terug op het voorblad 
van de beleidsdocumenten en andere officiële documenten.  



5  

29  
  

20    
Kim L. vraagt om een schriftelijke stemming. Het stemgetal hiervoor is dertig. Er is een 
meerderheid voor een schriftelijke stemming.   
  
De kiescommissie bestaat uit Jordi M.K., Jurre B. en Anne-Jet B..   

25    
Er zijn geen mensen met twee machtigingen.  
  
Imke van D. vraagt of iemand een stemverklaring wil afleggen. Niemand wil een stemverklaring 
afleggen.  

30    
Het stemgetal is vijfendertig, inclusief machtigingen.  
  
De kiescommissie is om 22:24u klaar. Het eindresultaat van de stemming is: zevenentwintig 

stemmen voor, twee stemmen tegen en vijf stemmen blanco. Het beleidsplan is met een 35 
meerderheid aangenomen.  

  
8. Wat verder ter tafel komt  

  
Er is verder niks ter tafel gekomen.  

40    
9. Rondvraag en sluiting  

  
Job V. wenst het bestuur succes en doet de groetjes uit Groningen. Jochem K. zegt dat het 

achtendertigste bestuur zich volledig heeft ingezet in hun voorbereidingen voor het komende 45 
 bestuursjaar. Imke van D. sluit de vergadering om 22:26u.   
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