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Locatie: Elinor Ostromgebouw N 01.610 

Tijdsindicatie: 18.30-21.30 

Aanwezigen: Matz van der B., Maarten G., Yarno R., Jon H., Rinke A., Nicolette O., Stef C., 

Anouk van den E., Jurre B., Maura G., Thom T., Elmira van W., Sam van E., Ellen T., Jordi 

M.K., Jara van S., Wouter R., Charlotte P., Auke van M., Kim L., Anne-Jet B., Cees T., Imke 5 

van D., Kees van den H., Jochem K., Dana R., Bram K. 

Afwezig met kennisgeving: Stijn S., Roos L., Ine de W. 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jochem K. opent de vergadering om 18.43u. Hij loopt de agenda door met de aanwezigen. 10 

Vervolgens vraagt Jochem K. of er opmerkingen of aanmerkingen zijn. Die zijn er niet dus 

stelt hij de agenda vast. 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is één mededeling vanuit Jochem K. Hij stelt dat Bram K. ziek is en dat het daarom 15 

moeilijker is om de notulen te bespreken, voor vragen verwijst hij naar Anne-Jet B. en 

Thom T. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Anne-Jet B. leest de machtigingen voor: 

1. Stijn S. machtigt Jordi M.K. 20 

2. Roos L. machtigt Jordi M.K. 

3. Ine de W. machtigt Ellen T. 

 

●  Er zijn 26 aanwezigen en 3 machtigingen waardoor het stemgetal neerkomt op 29. 

 25 

3. Lijst met toezeggingen 

Jochem K. stelt dat er vanuit het zevenendertigste bestuur geen toezeggingen zijn. Hij 

geeft Imke van D. het woord om de toezeggingen van het achtendertigste bestuur te 

bespreken.  

 30 

Imke van D. behandelt deze en stelt dat er een aparte ALV komt voor deze toezeggingen. 

Ook stelt Imke van D. dat het aangepaste beleidsplan op de website te vinden is.  
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Charlotte P. heeft een opmerking betreffende de begroting. De inkomsten van de 

concertcommissie zijn verlaagd met 1000 euro. 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 14-09-2021 

Jochem K. vraagt of er, gezien de tijd, algemene vragen zijn betreffende de notulen.  5 

 

Cees T. vraagt zich af of er wat meer context gegeven kan worden bij pagina 15, regel 46 

in de notulen. Jochem K. geeft Imke van D. het woord. Zij stelt dat er wat zaken niet te 

horen waren op de opnames, maar ze belooft dat dit wordt aangepast met verdere 

toelichting van Cees T. 10 

 

Cees T. heeft tevens een opmerking over pagina 23, regel 9. Hier staat dat de kostenpost 

consumpties verhoogd wordt, maar hij kan zich niet herinneren dat hij dat heeft gezegd. 

Op grond hiervan wordt het dit gedeelte uit de notulen geschrapt, mede omdat de post  

‘consumpties’ niet bestaat. 15 

 

Verder zijn er geen opmerkingen en zijn de notulen vastgesteld. 

 

5. Bespreking Jaarverslag en Jaarresultaten XXXVIIste bestuur 

Jochem K. geeft Jordi M.K. namens de Raad van Advies het woord. Jordi M.K. leest het 20 

volgende bericht van de Raad voor: 

 

Geacht bestuur, geachte ALV, 

 

Het collegejaar 2020-2021 is inherent gemarkeerd door de Covid-19-pandemie. Het 25 

zevenendertigste bestuur heeft in de zomer van 2020 de dappere keuze gemaakt om de 

grootste verantwoordelijkheden van onze mooie vereniging op zich te nemen en de 

vereniging heeft, zonder grote tegenslagen het jaar doorstaan. Leden hebben kunnen 

genieten van talrijke activiteiten, aan het begin nog online, en naderhand weer fysiek; de 

commissies bleven hard aan het werk (zo heeft zelfs de Reiscommissie iets georganiseerd!) 30 

en zo zien we tevens nu, aan het begin van het nieuwe collegejaar en het moment waarop 

jullie het stokje doorgeven, een gemotiveerde opvolging en een enthousiaste vereniging. 

Alleen voor deze feiten verdient het zevenendertigste bestuur dankbaarheid van de leden en 

complimenten vanuit de Raad van Advies. 

 35 
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De Raad vindt dat het bestuur ook goed werk heeft verricht in het herzien van de 

verenigingsdocumenten en het daadkrachtig heeft gehandeld bij het laten schieten van de 

canon-editie van het HinT. Ook heeft het Bestuur de obstakels tijdens de boekverkoop en de 

levering van boeken goed weten te overbruggen. De Raad wil het bestuur verder 

complimenteren met de nette aflevering van de financiële stukken. Dit jaar heeft de 5 

penningmeester voor een aantal uitdagingen gestaan die zijn opvolgers hopelijk bespaard 

zullen blijven. Hij heeft zich naar mening van de Raad goed van zijn taak gekwijt in deze 

uitzonderlijke omstandigheden, waarvoor de raad aan hem zijn complimenten wil geven, 

en tevens wil bedanken voor de duidelijke toelichting bij de begroting, die het lezen van de 

cijfers vergemakkelijkt. 10 

 

De Raad zou de Raad echter niet zijn, als het geen kritische noot wist te kraken. Meerdere 

punten verdienen hierbij ook de aandacht van de ALV. Ondanks dat de alumnidag niet door 

heeft kunnen gaan, ziet de Raad van Advies dat er onvoldoende redenen waren voor het 

tekortschieten in het onderhoud van de Alumnidatabase. Ook deelt de Raad van Advies de 15 

opmerking van het Bestuur, dat het zich proactiever had kunnen opstellen tegenover haar 

opvolging met betrekking tot de lidmaatschapskaarten. Daarnaast kon er beter naar leden 

gecommuniceerd worden dat zij niet altijd meer konden genieten van de afgesloten deals, 

en dat lidmaatschapskaarten, zoals genoemd, ‘praktisch onbruikbaar’ waren. 

 20 

Voorts zou de Raad het bestuur graag uitnodigen om een verdere toelichting te verschaffen 

op de lopende archivering, die in de huidige jaarverslaglegging slechts kort wordt 

aangestipt, waarbij wordt vermeld dat de penningmeester de lopende archivering zou 

hebben vormgegeven. Hoezeer is de archivering door een bestuurslid ook daadwerkelijk 

gecontroleerd? Dat wil zeggen: in hoeverre is deze compleet? 25 

 

Verder wil de Raad het Bestuur wijzen op artikel 17 lid 1 sub a en lid 4 van hetzelfde artikel. 

Daarin staat dat het bestuur geen uitgaven mag doen die het begrote budget met meer dan 

500 euro overschrijden. In de resultatenrekening zijn de uitgaven op de post afschrijvingen 

met meer dan 500 euro overschreden. Hoewel het bestuur dit netjes heeft toegelicht, wil de 30 

Raad benadrukken dat het bestuur hiervoor voortaan wel toestemming vraagt bij de Raad 

of de ALV. Daarnaast zou de Raad ervoor willen pleiten om de inventaris op te nemen in de 

toelichting. De afschrijvingen worden tegenwoordig goed bijgehouden door de 

penningmeester, maar de vereniging zou wel meer inzicht mogen krijgen waarop wordt 

afgeschreven. Nu is er enkel een totaalbedrag te zien, waardoor er geen overzicht is voor de 35 

vereniging. 

 

Voor altijd jullie Raad van Advies, 

Was getekend, 

 40 

Jordi Muriel Kneepkens en Nicolette Oosterom, 

En voor een laatste keer, Cees Timmers en Wouter Raaijmakers 
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Jochem K. bedankt de Raad van Advies voor haar bericht en vriendelijke woorden. 

 

Voorwoord 

Jochem K. leest het voorwoord van het jaarverslag en vraagt of er nog opmerkingen zijn. 

Sam van E. stelt dat het lief is. 5 

 

Algemeen 

Algemene Ledenvergadering 

Geen opmerkingen. 

 10 

Alumni 

Cees T. vraagt zich af hoe het met de database zit. Anne-Jet B. geeft hier antwoord op. Ze 

stelt dat de database niet in haar bezit was voor het grootste gedeelte van het jaar. Dit 

komt door een aantal onvoorziene omstandigheden. Cees T. vraagt waarom die database 

niet in het bezit was van de GSV en/of het bestuur. Jordi M. K. stelt dat de nieuwe database 15 

ergens op een drive stond en dat deze is doorgestuurd toen deze is teruggevonden. Anne-

Jet B. erkent dat dit ook haar fout was omdat zij er niet naar heeft gevraagd. Uiteindelijk 

heeft Anne-Jet B. de database gekregen van Jordi M.K. en deze overgedragen aan het 

achtendertigste omdat het tegen het einde van het bestuursjaar was. Zij hoopt dat het 

achtendertigste het verder op kan pakken.  20 

 

Imke van D. vraagt of de database al bij het achtendertigste bestuur ligt. Dat is het geval.  

 

Boekverkoop 

Geen opmerkingen. 25 

 

COVID-19 

Geen opmerkingen. 

 

Duurzaamheid 30 

Geen opmerkingen. 

 

Herzieningen – Statuten en HR 
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Geen opmerkingen. 

 

Internationalisering 

Geen opmerkingen. 

 5 

Lidmaatschapskaarten 

Wouter R. vraagt of de bedrijven die de lidmaatschapskaarten niet meer accepteerden 

zomaar de samenwerking hebben stopgezet. Jochem K. geeft Kim L. het woord. Kim L. 

stelt dat alle partners zijn gecontacteerd maar dat sommigen daar niet op reageerden. Ze 

stelt dat er duidelijke afspraken waren gemaakt met Camelot en dat deze zich daar niet 10 

aan hebben gehouden. Hierover is contact geweest, zowel via de mail als persoonlijk maar 

daar werd niet op gereageerd. Kim L. geeft toe dat ze dat beter had kunnen communiceren 

met haar leden maar dat dit niet is gebeurt.  

 

Wouter R. vraagt of de GSV dan ook met het promoten van Camelot is gestopt, zijn ze van 15 

de website gehaald? Kim L. stelt dat er geen evenementen meer zijn georganiseerd in 

Camelot maar dat ze niet van de site zijn gehaald. Daarmee wilde het bestuur het einde 

van het jaar afwachten.  

 

Privacy 20 

Geen opmerkingen. 

 

Raad van Advies 

Geen opmerkingen. 

 25 

Representativiteit van het bestuur 

Geen opmerkingen. 

 

Secretaris 

Geen opmerkingen. 30 

 

Welzijn 
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Imke van D. vond dat het reserveren van lokalen voor studenten om te studeren wel in 

het jaarverslag opgenomen mocht worden omdat zij dit vorig jaar heel fijn vond. Anne-

Jet B. stelt dat ze dit was vergeten en dat dit in het jaarverslag verwerkt zal worden. Ze 

bedankt Imke van D. voor de opmerking. 

 5 

Boekhouding 

Bank 

Cees T. vraagt of de overdracht van de bankpassen dit jaar wel goed is verlopen. Thom T. 

krijgt het woord en hij stelt dat de dit vertraging heeft opgelopen omdat de Kamer van 

Koophandel wat problemen gaf. Charlotte P. bevestigd dit en zegt dat ze hier nog steeds 10 

mee bezig is. Op dit moment maakt ze gebruik van de bankpas van Thom T. waardoor ze 

wel haar taken als penningmeester kan uitvoeren. Hierbij merkt Thom T. op dat zijn 

bankpas zal worden geblokkeerd wanneer het nieuwe bestuur haar bankpassen 

ontvangt. Thom T. stelt dat alles wel goed komt en Cees T. wenst hen succes. 

 15 

Basisbudgetten 

Geen opmerkingen. 

 

Betalingen 

Geen opmerkingen. 20 

 

Conscribo 

Geen opmerkingen. 

 

Kascommissie 25 

Geen opmerkingen. Jochem K. bedankt de Kascommissie. Stef C. zegt graag gedaan. 

 

Commissies 

Acquisitiecommissie 

Stef C. merkt op dat er in dit stukje staat dat er niet veel gepromoot is, met als beschreven 30 

oorzaak dat er nieuwe leden waren binnen de commissie. Hij is van mening dat de 

commissie dit wel goed heeft gedaan. Kim L. stelt dat deze opmerking alleen slaat op de 

merchandise en dat de promotie hiervoor wat aan de late kant was omdat de commissie 
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compleet nieuw was en even aan de taken moest wennen en dat het daarom wat later op 

gang kwam. 

 

Activiteitencommissie 

Geen opmerkingen. 5 

 

Archiefcommissie 

Wouter R. vraagt of de punten van adviezen die gegeven waren door de Raad van Advies 

werden meegeschreven. Thom T. reageert hierop. Hij herhaalt de opmerking van de Raad 

van Advies. Wouter R. stelt dat deze herhaling klopt. Thom T. stelt dat hij zeker toezicht 10 

heeft gehouden op de archivering van de commissies en dat dit ook allemaal is gebeurt. 

Hij stelt dat in de drive van de archiefcommissie zelf ook alles bij is gehouden. Daar is 

alles in mapjes gezet en ook fysiek gearchiveerd. Wouter R. vraagt of het allemaal AvG is. 

Thom T. stelt dat niet met zekerheid te kunnen zeggen. Hij wil hier nog naar kijken.  

 15 

Stef C. stelt dat het misschien goed is om dit te delen met de secretarissen van de 

commissies. Eventuele achternamen kunnen dan weggehaald worden. Jochem K. stelt dat 

dit genoteerd staat. 

 

Concertcommissie 20 

Geen opmerkingen. 

 

Congrescommissie 

Cees T. wil het bestuur bedanken voor de duidelijke uitleg die er onder dit kopje staat, 

Wouter R. wil zich hierbij aansluiten. 25 

 

Docent-Bijt-Hond Commissie 

Cees T. zag bij de resultaten dat er 110 euro aan kosten gemaakt zijn in verband met een 

contract met Adobe. Hij noemt dit een behoorlijke fout en had hier een uitgebreidere 

verklaring en reflectie willen lezen. Cees T. vraagt wat hier gebeurt is waarop Thom T. 30 

aangeeft dat hier inderdaad gereflecteerd had moeten worden op deze miskoop. Tevens 

legt hij de situatie uit en waar de kosten vandaan komen. Thom T. zegt toe dit toe te gaan 

voegen aan het jaarverslag.  
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Cees T. vraagt of er een lid met de creditcard van de GSV heeft betaald. Dat is niet het 

geval, een lid heeft dit met eigen creditcard gedaan en het vervolgens gedeclareerd. 

 

Eerstejaarscommissie 5 

Geen opmerkingen. 

 

Feest- en Borrelcommissie 

Geen opmerkingen. 

 10 
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Historisch Institutioneel Tijdschrift 

Geen opmerkingen. 

 

Internationaliseringscommissie 

Geen opmerkingen. 5 

 

Onderwijs- en Lezingencommissie 

Cees T. vraagt of er vaker een student een filmcollege gaat geven. Sam van E. reageert 

hierop. Hij stelt dat het soms lastig is een docent te vinden omdat zij niet reageren op e-

mails. Uit noodzaak is er toen gezocht naar een alternatief. Sam van E. voegt hieraan toe 10 

dat het enthousiast is ontvangen en dat ze dit daarom zullen voortzetten. 

 

PR-commissie 

Geen opmerkingen. 

 15 

Publieksgeschiedeniscommissie 

Cees T. vraagt naar de leden van de commissie. Hij is in de veronderstelling dat er een 

leegloop van de commissie was. Anne-Jet B. geeft aan dat dit niet het geval is. De 

commissie kreeg in het begin van het collegejaar een aantal nieuwe leden waardoor de 

commissie goed gevuld was. Aan het einde van het jaar vertrokken er inderdaad een 20 

aantal leden maar kwamen er ook weer leden bij. De commissie is dus goed gevuld. 

 

Reiscommissie 

Geen opmerkingen. 

 25 

Sportcommissie 

Geen opmerkingen. 

 

Externe contacten 

LETO 30 

Geen opmerkingen. 
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Opleiding 

Imke van D. stelt dat de GSV een abonnement heeft op Ex Tempore. Ze vraagt vervolgens 

waar deze tijdschriften liggen. Volgens Jara van S. zouden deze normaliter worden 

opgestuurd en dus in het postvakje terecht moeten komen. Jochem K. voegt hieraan toe 

dat het wellicht verstandig is om dit bij Ex Tempore na te vragen. 5 

 

SGN 

Geen opmerkingen. 

 

SOFv 10 

Geen opmerkingen. 

 

Interne contacten 

Borrels  

Geen opmerkingen. 15 

 

Commissiehoofdenoverleg 

Geen opmerkingen. 

 

Gezelschappen 20 

Nicolette O. stelt dat het goed is dat ze afgeschaft zijn. 

 

Interne Constitutieborrel 

Geen opmerkingen. 

 25 

Ledenuurtjes 

Geen opmerkingen. 

 

Promotie 

Collegepraatjes 30 

Geen opmerkingen. 
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Facebook- en WhatsApp-groep 

Geen opmerkingen. 

 

Instagram 

Geen opmerkingen. 5 

 

LinkedIn 

Geen opmerkingen. 

 

Nieuwsbrief 10 

Geen opmerkingen. 

 

Website 

Cees T. vraagt of de documenten op de site niet goed zijn bijgewerkt. Als hij drukt op het 

kopje ALV’s is er geen link. Hij vraagt waarom deze documenten nog niet op de site staan. 15 

Anne-Jet B. stelt dat ze niet op de hoogte was van een tweede pagina die aan is gemaakt 

op de website. Kim L. stelt dat die al bestond. Ze hield het in het begin bij maar dat is later 

niet meer gebeurd. Kim L. zegt toe dat de belangrijke missende documenten nog worden 

toegevoegd. 

 20 

Jordi M.K. stelt dat er in het jaarverslag staat dat de Engelse versie van de website in 

principe is afgerond. Hij vraagt zich af of dat echt zo is aangezien er nog veel zaken missen 

op deze versie van de website. Anne-Jet B. stelt dat ze in de veronderstelling was dat de 

vertaalde stukken die zij aangeleverd heeft gekregen vanuit de 

Internationaliseringscommissie de stukken waren die nog op de website gezet moesten 25 

worden. Ze stelt dat ze deze taak heeft uitgevoerd en dat daarmee de basis van de website 

klaar was. Anne-Jet B. stelt dat blijkbaar niet het geval was, maar er nog veel meer moest 

gebeuren en geeft toe dat dit haar fout is geweest. Jordi M.K. vraagt of ze kan toezeggen 

dat dit dus uit het jaarverslag gehaald kan worden. Anne-Jet B. zegt dit toe. 

 30 

Wouter R. stelt dat er in de stijlgids staat dat hij nog bestuursverantwoordelijke is van 

het HInT en vraagt of dat aangepast kan worden. Dit gaat aangepast worden. 
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Jochem K. stelt dat daarmee het einde van de bespreking van het jaarverslag is 

aangebroken. Hij vraagt nog eenmaal of er algemene of specifieke opmerkingen zijn 

betreffende het jaarverslag. Die zijn er niet. 

 

Resultaten 5 

Thom T. stelt dat er een aantal opmerkingen zijn op gebied van de jaarresultaten. De 

eerste opmerking is dat de jaarresultaten zoals die ontvangen zijn door de leden niet 

honderd procent meer kloppen. Er is na de convocatie nog een kascontrole geweest waar 

enkele opmerkingen door de kascommissie zijn gemaakt. De veranderingen waren echter 

zo minimaal, stelt Thom T., dat hij daarom niet op het laatste moment nog een rectificatie 10 

heeft gestuurd. Hij zal ze nu met de leden tijdens de ALV bespreken. 

 

Ten eerste komt het eindsaldo 80 eurocent gunstiger uit dan in eerste instantie het geval 

was, stelt Thom T. Het eindsaldo is daarmee -409,82 euro. Dit verschil komt vanuit de 

kleden die door de reiscommissie voor de dagreis naar Zeeland zijn aangekocht. De 15 

kascommissie wenste dat deze op de inventaris geplaatst zouden worden. Zo zou er zicht 

op blijven en konden de kleden niet verdwijnen. Anders hadden zij afgeschreven moeten 

worden. De kosten moesten in in dit jaar gemaakt worden en daarom staan zij voor 10 

eurocent per kleed op de inventaris. Vandaar de 80 eurocent die er bij is gekomen. 

 20 

Ten tweede is er iemand die dubbel had betaald voor beachvolleybal. Thom T. stelt 

daarvoor een crediteur te hebben gemaakt van 2,50 euro. Tevens was Thom T. vergeten 

iemand als debiteur op te nemen. Daardoor is er een debiteur van 2,50 euro bijgekomen. 

Thom T. stelt dat dit veranderingen zijn in de posten maar geen verandering in het 

resultaat. 25 

 

Tevens zijn er een aantal opmerkingen waarop de kascommissie en Thom T. de ALV 

willen wijzen. In de allerlaatste, meest rechter, kolom staat er een verschil tussen het 

begroot resultaat en het gerealiseerde resultaat. Deze getallen kloppen wel maar de - en 

+ zijn omgedraaid. Thom T. stelt dat de - en + moet zijn en de + een - moet zijn. Thom T. 30 

biedt hiervoor zijn excuses aan en begrijpt dat dit verwarring op kon leveren. Met deze 

concluderende opmerking opent Thom T. de discussie. 
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Stef C. merkt op dat Thom T. had toegezegd dat hij op de ALV de opmerkingen van de 

kascommissie zou toelichten en dat Thom T. dit goed heeft gedaan. Daarmee geeft de 

kascommissie dus een positief advies voor de resultaten. 

 

Wouter R. stelt dat er geen advies vanuit de Raad van Advies is gegeven maar dat deze 5 

wel positief is voor het jaarverslag. De rest van de Raad van Advies stemt hiermee in. 

 

Thom T. zegt nog te willen reageren op de opmerkingen van de Raad van Advies voor de 

resultaten. Het betreft hier de post afschrijvingen waar inderdaad meer dan 500 euro aan 

extra uitgaven zijn gemaakt ten opzichte van de begroting. Thom T. stelt dat hij hier 10 

inderdaad toestemming voor had moeten vragen. Hij stelt dat dit zijn fout is. Thom T. stelt 

dat hij dit niet gedaan heeft omdat het een boekhoudkundige kwestie is. Het heeft geen 

reële financiële effecten. De overdracht in Conscribo is de oorzaak van deze extra 

uitgaven. De inventaris was niet meer correct na het voorgaande boekjaar. Thom T. heeft 

dit opnieuwe gedaan zodat het weer klopte. Thom T. biedt nogmaals zijn excuses aan voor 15 

het maximale bedrag van 500 euro dat overschreden is. Dit had aan de ALV gevraagd 

moeten worden.  

 

Stef C. wil het stukje van de kascommissie nog even afmaken. Hij wil Thom T. bedanken 

voor de goede samenwerking. Thom T. was altijd transparant en snel met reageren en 20 

documenten delen. Ook Michiel de G. wordt bedankt, omdat hij afscheid neemt van de 

kascommissie. Thom T. stelt veel steun te hebben gehad aan de kascommissie en hij wil 

hen bedanken. Ook bedankt hij Michiel de G. in het bijzonder, mocht hij het teruglezen in 

de notulen. 

 25 

Jochem K. ziet dat er verder geen opmerkingen en vragen zijn en wil de discussie rondom 

het jaarverslag sluiten. 

 

6. Stemming Jaarverslag en Jaarresultaten XXXVIIste bestuur 

Imke van D. vraagt om een plaspauze. Jochem K. stelt dat hij eerst even wil stemmen. 30 

Jochem K. vraagt om een hoofdelijke stemming. Hij vraagt of daar iemand op tegen is. Dat 

is niet het geval. Jochem K. vraagt of iemand wil helpen met tellen. Jon H. en Jurre B. 

nemen dit op zich. 
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Jara van S. vraagt of ze de toezeggingen moet voorlezen. Jochem K. zegt dat dit handig is. 

Jara van S. leest de toezeggingen voor. 

 

Jochem K. vraagt wat het stemgetal is. Anne-Jet B. stelt dat dit met 26 aanwezigen en 3 5 

machtigen 29 is. 

 

Voor: 29 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 10 

Blanco: 0 

 

Met 29 stemmen voor zijn het jaarverslag en de jaarresultaten van het zevenendertigste 

bestuur ingestemd. 

 15 

Jochem K. last een pauze in om 19.44u. 

 

Jochem K. hervat de ALV om 19.58u. 

 

7. Bestuurswissel 20 

Jochem K. houdt een praatje met een terugblik op het afgelopen bestuursjaar. 

 

De wissel vindt plaats. Met de traditionele overdracht van de sleutels, via de koffiekan 

met bier. 

 25 

●  Bram K. verlaat de ALV om 20:15u, Dana betreedt de ALV om 20:15u. het 

stemgetal blijft gelijk. 

  

Imke van D. hervat de ALV 20.20u 

 30 

Imke van D. houdt een praatje waarin zij het zevenendertigste bestuur bedankt en 

aangeeft zin in het komende jaar te hebben. 
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8. Verkiezing Kascommissie 

Imke van D. legt kort uit wat de kascommissie inhoudt. Michiel de G. verlaat na vanavond 

de kascommissie, daar hij zei dat hij maar een jaar in de commissie wilde blijven. Imke 

van D. ontslaat hem als lid van de kascommissie. 

 5 

Matz van der B. stelt zich verkiesbaar voor de Kascommissie. Hij stelt zich kort voor. 

 

Nicolette O. vraagt of Matz van der B. in commissies zit. Matz van der B. geeft aan dat hij 

inderdaad in de tweedejaarscommissie zit. Hij weet dat dit eigenlijk niet mag, maar vraagt 

hiervoor toestemming van de ALV. Deze wordt gegeven. Jon H. vraagt wat Matz’ favoriete 10 

ABBA-nummer, waarop hij antwoordt “Gimme! Gimme! Gimme!” 

 

Imke van D. stelt een kiescommissie op van Stef C., Jurre B. en Anne-Jet B. 

 

Het stemgetal blijft hetzelfde en is 29. 15 

 

Stemming Matz van der B.:  

Voor: 29 

Blanco: 0 

Onthouding: 0 20 

 

Matz van der B. is ingestemd als nieuw lid van de Kascommissie. Gefeliciteerd! 

 

9. Verkiezing Raad van Advies 

Imke van D. legt kort uit wat de Raad van Advies doet en voor de GSV betekent. Wouter 25 

R. en Cees T. zullen de Raad van Advies gaan verlaten. Jordi M.K. en Nicolette O. blijven. 

Er kunnen nu minimaal één en maximaal vier nieuwe mensen bij de Raad van Advies. 

Imke van D. ontslaat Wouter R. en Cees T. uit de Raad van Advies. 

 

Er zijn drie gegadigden: Jara van S., Jochem K. en Jurre B.  30 

 

Jara van S. stelt zich voor en geeft aan in de voetsporen van haar voorgangers te willen 

treden. Jara van S. zit nog in de concertcommissie en helpt bij de SGN-dag en vraagt 
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toestemming aan de ALV om in deze commissies zitting te blijven nemen. Imke van D. 

vraagt hoeveel jaar Jara van S. in de Raad van Advies wil blijven, Jara van S. antwoordt 

met twee jaar. 

 

Jochem K. stelt zich voor. Ook hij wil zich wagen in de voetsporen van Wouter R. en Cees 5 

T. te treden. Ook hij verontschuldigt zich voor zijn deelname aan de Docent-Bijt-

Hondcommissie en internationaliseringscommissie. Hij vraagt toestemming aan de ALV 

om in deze commissies te blijven. 

 

Jurre B. stelt zich kandidaat als niet-bestuurslid. Hij weet dat het onorthodox is, maar 10 

geeft aan zich altijd voor de GSV te hebben ingezet. Jurre B. geeft aan zijn steentje te willen 

bijdragen. 

 

Wouter R. vraagt aan alle drie hoe zij zich kunnen vinden in de rol van de Raad van Advies 

als vertrouwenspersoon. Jurre B. staat honderd procent open voor deze rol, want hij wil 15 

graag een luisterend oor bieden als dat nodig is. Jara van S. geeft aan ook open te staan 

voor deze rol, met kanttekening dat zij bijvoorbeeld serieuze psychische problemen niet 

in haar eentje of samen met de rest van de Raad van Advies kan oplossen. Jochem K. stelt 

dat hij zich daar bij aansluit en dat het afwachten wordt hoe het is om 

vertrouwenspersoon te zijn. Hij ziet daar geen problemen in en denkt dat het wel goed 20 

komt en dat de Raad van Advies haar rol daarin gaat vervullen. 

 

Auke van M. vraagt hoe lang Jurre B. in de Raad van Advies wil. Jurre B. antwoordt met de 

volledige twee jaar. 

 25 

Thom T. vraagt of Jurre B. kan toelichten of hij genoeg kennis heeft om te kunnen fungeren 

als adviesorgaan als niet ex-bestuurslid. Jurre zegt dat hij altijd voorbereid is geweest 

voor ALV’s en zich in de achterliggende structuur van de vereniging heeft verdiept. Jurre 

B. ziet daar dus geen problemen ontstaan. 

 30 

Nicolette O. vraagt hoeveel kennis de drie hebben van begrotingen. Jurre B. zegt enkel 

“weinig”, Jochem K. zegt dat hij een 5,8 had voor Management & Organisatie, Jara van S. 
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zegt dat ze een 7 had voor Management & Organisatie. Jara van S. zegt dat zij weet hoe ze 

een begroting moet lezen. 

 

Imke van D. stelt dat er opnieuw een schriftelijke stemming plaats zal vinden en er een 

kiescommissie samengesteld moet worden. 5 

 

Jordi M.K. heeft een stemverklaring: hij wil zeggen dat hij Jurre B. een meer dan geschikt 

persoon vindt. 

 

Kim L. stelt in iedereen veel vertrouwen te hebben. Ze spreekt naar Jara van S. en Jochem 10 

K, uit dat ze weet wat hun kennis is. Tevens benoemd ze dat ze Jurre B. meer dan geschikt 

vind als lid van de Raad van Advies. 

 

Maarten G. vraagt wat er gaat gebeuren als er voor alle drie de kandidaten voor wordt 

gestemd. De ALV stelt dat alle drie dan toe zullen treden tot de Raad van Advies. 15 

 

Imke van D. heeft ook een stemverklaring. Ze stelt dat het achtendertigste bestuur het fijn 

vindt dat de Raad van Advies wat groter is. Ook vindt het achtendertigste de visie van 

Jurre B. belangrijk en achten ze hem capabel. Ze stemt dus op alle drie voor. 

 20 

Het stemgetal is onveranderd en is 29. 

 

De nieuwe kiescommissie bestaat uit Anne-Jet B., Cees T. en Jon H. 

 

Elmira van W. heeft per ongeluk alle drie de stembiljetten in dezelfde envelop gedaan. 25 

Hierdoor moet er opnieuw gestemd worden. Er worden nieuwe biljetten uitgedeelt en er 

wordt gestemd.  

 

Stemming Jara van S.: 

Voor: 29 30 

Blanco: 0 

Onthouding: 0 
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Stemming Jochem K.: 

Voor: 28 

Blanco: 1 

Onthouding: 0 

 5 

Stemming Jurre B.: 

Voor: 29  

Blanco: 0 

Onthouding: 0 

 10 

Alle drie de gegadigden zijn ingestemd. De kiescommissie wordt bedankt. Imke van D. 

feliciteert de nieuwe Raad van Advies. Cees T. wijst Imke van D. op haar fout: de Raad van 

Advies is een orgaan, geen commissie. 

 

10. Wat er verder ter tafel komt 15 

Er is verder niks ter tafel gekomen. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Anne-Jet B. bedankt de Raad van Advies voor hun advies en hulp gedurende het jaar. Ze 

wenst Wouter R. en Cees T. al het goeds. Ze bedankt de Kascommissie. Daarnaast bedankt 20 

ze het bestuur voor een topjaar. Tenslotte wenst ze het achtendertigste veel succes. 

 

Jochem K. houdt het kort. Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van Anne-Jet B. Hij vertelt 

het achtendertigste: jij weet, zij zijn daar. Sam van E. stelt: jij weet dat ik dat weet. 

 25 

Jon H. wil het achtendertigste bestuur veel succes wensen en het zevenendertigste 

bestuur bedanken. 

 

Jurre B. bedankt al zijn voor-stemmers. 

 30 

Matz van der B. bedankt iedereen voor het vertrouwen. 

 

Maarten G. en Wouter R. sluiten zich bij voorgaande opmerkingen aan. 
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Jordi M.K. spreekt namens Ine de W. Het achtendertigste krijgt van haar chocoladelolly’s, 

heel lief. 

 

Er is Jurre B. een vraag te binnen geschoten: hij vraagt of er nog geborreld gaat worden. 5 

Imke van D. vraagt wat mensen willen. Zij zelf heeft het idee om naar the Yard te gaan. Er 

wordt gevraagd of we naar de Regenboog kunnen gaan. Imke van D. vraagt wat de leden 

willen. De conclusie is eerst naar the Yard en daarna door naar de Regenboog. 

 

Cees T. vraagt of de verlaging van het budget van de concertcommissie invloed heeft op 10 

de begroting. Charlotte P. geeft aan dat over de begroting van het achtendertigste bestuur 

sowieso nog gestemd moet worden, gezien deze op enkele punten nog gewijzigd is. 

 

Jara van S. bedankt haar bestuur. 

 15 

Thom T. bedankt zijn bestuur. Ook deelt Thom T. woorden met het achtendertigste en 

wenst hij ze veel succes. 

 

Kim L. kan niet veel meer toevoegen aan wat er al gezegd is, maar wil haar bestuur nog 

even bedanken. 20 

 

Auke van M. wil geen clichés maken, dus hij houdt het kort. Hij weet hoe moeilijk het 

afgelopen jaar is geweest, maar is trots op het zevenendertigste bestuur. Hij bedankt 

Jochem K. nog speciaal voor zijn inzet binnen de eerstejaarscommissie. 

 25 

Rinke A. bewondert hoe enthousiast het zevenendertigste bestuur het hele jaar is 

gebleven. 

 

Nicolette O. bedankt Cees T. en Wouter R. voor de inzet en verwelkomt de nieuwe leden 

van de Raad van Advies. Ze kijkt ernaar uit om samen te kunnen zuipen. Ze wenst het 30 

achtendertigste veel plezier en succes. Nicolette heeft zin in de constitutieborrel. 

Tenslotte heeft ze bewondering voor het zevenendertigste en is ze hen erg dankbaar. 
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Stef bedankt het zevenendertigste bestuur. 

 

Anouk van den E. bedankt het zevenendertigste, in het bijzonder Kim L. voor de inzet bij 

de feest- en borrelcommissie. Elmira van W. sluit zich hierbij aan. Ellen T. ook. 5 

 

Kees van der H. geeft een speciale shout-out aan Bram K., omdat hij het toch jammer vindt 

dat hij er niet is. 

 

Sam van E. sluit zich bij alles dat al gezegd is aan. Kim L. wordt in het bijzonder bedankt 10 

voor haar inzet. Jara van S. wordt ook bedankt voor de inzet. ‘Geniet van je rust.’ Hij hoopt 

dat iemand dat tegen hem zegt volgend jaar. 

 

Charlotte P. bedankt ook iedereen. 

 15 

Imke van D. wil iedereen bedanken voor het komen naar de ALV, verder herhaalt ze alles 

wat al gezegd is. Ook wil ze Michiel de G. bedanken voor als hij ooit deze notulen leest. 

 

Imke van D. sluit de vergadering om 21:24u. “Doei allemaol.” 


