AGENDA ALV #1
ETEN: 17:00 – START: 18:00

12/09/2018
MF-D565

1. Opening
• 18:01
2. Aankondigingen
• Babette van Rhee is later
• Eva Janssen is later
• Michelle Rienks machtigt Famke Swinkels om te stemmen
• Diede Duighuisen machtigt Eva Janssen om te stemmen
• Alessia van Overbeeke is later
• Nina Brackman is later
• Jetty Klaver is later
• Anouk van Breukelen machtigt Eline van Kreunigen om te stemmen
• Patrick Camara machtigt Edmond Agabekian om te stemmen
• Roos Kalverdijk is later
• Esther Huiswoud machtigt Ellen Klerkx om te stemmen
• Jetty Klaver machtigt Margot Bakkes om te stemmen
• Janine Kollen machtigt Eline van Kreuningen om te stemmen
• Boaz Emanuels machtigt Edmond Agabekian om te stemmen
• Nina Brackman machtigt Edmond Agabekian om te stemmen
• Kerem Özel machtigt David Tetteroo om te stemmen
• Myrte Vroemen machtigt David Tetteroo om te stemmen
• Chiara Rijlaarsdam machtigt Casper van Tongeren om te stemmen
• Annette Maas machtigt Amelie van den Boom om te stemmen
• Bart van Wijck machtigt Amelie van den Boom om te stemmen
3. Goedkeuring notulen
4. Goedkeuring agenda
• Stemmen voor decharge wordt toegevoegd
5. Evalutatie Beleidsplan 2017-2018
• Naomi van den Berg: Onze speerpunten waren: Betrokkenheid, Carrière, Promotie en
Beleidscontinuering.
Betrokkenheid:
Eerstejaars pauzes
• Naomi van den Berg:We hebben alle eerstejaars pauzes gedaan, alle 4. Soms waren we in
de collegezaal, soms buiten de collegezaal. We hebben buiten kaartjes verkocht en we
brachten wat limonade/thee/koekjes met ons mee. Mensen konden ons dingen vragen,
wat erg van pas kwam in de eerste periode. In de eerste paar maanden is het erg handig
voor de eerstejaars om vragen te kunnen stellen, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan voor
de Carrière dag.

•

•

Lid van de maand
Naomi van den Berg: Het lid van augustus is net uitgekomen, er is er alleen nog één over
voor september. Helaas was er geen lid van de maand voor de maand juni, onze excuses
daarvoor.
Pieter Braak: Ik dacht dat ze allemaal online stonden, maar dat was dus blijkbaar niet zo. Ik
kwam er vandaag achter en het spijt me heel erg.
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Verjaardagskaartjes:
Naomi van den Berg: Naar het einde waren er wat problemen met het versturen van de
kaarten, omdat, met name gedurende de zomer, een hoop eerstejaars verhuisden. Als je je
kaart nog niet hebt ontvangen, maar nog wel wilt hebben, kom dan langs de kamer of
stuur ons een email. Wanneer je verhuist, laat dit dan aan het Kandidaatsbestuur weten via
de mail, zodat zij je adres kunnen aanpassen. We hebben hier positieve reacties op
gekregen en het kost niet zoveel geld en werk en het is een blijk van dank naar je actieve
leden.
Naomi van den Berg: Externe betrokkenheid: Vrienden van de VSPVU
We hebben nu 3 vrienden, wat een totaal gaf van 125 euro. Het is een goed initiatief,
omdat sommige ouders en ereleden zich hiervoor hebben ingeschreven. Zij krijgen de
nieuwe Tranz wanneer deze uitkomt en zij worden genoemd op de website als zij willen.
Na een jaar is het slim om ze nog een keer een email te sturen met een link om nogmaals te
doneren.
Oud Besturen bestand:
Naomi van den Berg: De oud Besturen staan nu op de website onder Vereniging. We zijn
terug gegaan tot 1997 omdat dat is wanneer de officiële Nederlandse administratie is
begonnen
Alumni activiteit:
Naomi van den Berg: We hebben een psychologie alumni activiteit gehad tijdens de
netwerk borrel op de Carriere dag. Voor Pedagogiek hebben we een alumni activiteit
georganiseerd samen met alle andere verenigingen van Pedagogische Wetenschappen en
Onderwijkskunde. Ons alumni bestand is zeer beperkt, dus dat is de reden dat er niet
zoveel alumni waren als wij wilden. We zijn erg bezig geweest om dit bestand uit te
breiden. Om deze reden hebben we ook het VU alumni bestand gebruikt voor de Carriere
dag. Wij zagen dat alumni er meer waren voor hun eigen bedrijf, zoals Danny voor militaire
psychologie. Dus houdt dat misschien in gedachten voor komend jaar, focus er op dat zij
een cursus geven.
Bart van Wijck: Veel verenigingen hebben een systeem dat als je je diploma ontvangt, dat
je je dan kan opgeven om een alumnus te worden. Kunnen wij dat ook doen?
Naomi van den Berg: Ik heb er wel naar gevraagd en we werken er aan. We zijn aan het
kijken of het oke is met de privacy we, maar dat is iets wat volgend jaar gedaan kan
worden.
Contact met de faculteit:
Naomi van den Berg: We hebben heel goed contact met ons contact person van de
faculteit, Esther Eustace. Ze helpt ons met een hele hoop dingenen ze helpt ons om bij de
matchingsdagen te zijn en dat soort dagen. Lara en ik hebben een hoop vergaderingen
met haar gehad en ook met de FSC en VIB elke vier tot zes weken. Ook heb ik een hoop
individuele vergaderingen met haar gehad. We zijn echt heel erg betrokken bij wat er aan
de hand is bij de faculteit en ze denkt met ons mee. Ons streven was om in contact te
komen met tutoren en leraren, maar we kwamen er achter dat het beter is om goed
contact te houden met de coordinatoren, omdat je door hen in contact komt met de
leraren. Het is lastig om een goede relatie te hebben met de bachelor coördinatoren. We

hebben meerdere keren geprobeerd om hen uit te leggen wie wij zijn en ze lijken het te
begrijpen, maar we kunnen nog steeds geen dingen met ze samen doen, zoals
bijvoorbeeld werkgroep vrijstelling voor het congres. De Master coördinatoren zijn echter
wel heel fijn. We hebben veel met ze gepraat en een hoop verbeterd voor de Master
studenten met hun hulp, maar later meer daar over.

•

•

•

•

•

Commissies:
Naomi van den Berg: Alle commissies hebben een commissie plan gemaakt. De reacties er
op waren redelijk positief en het voegt wat toe aan een duidelijk begrip over hoe het hele
jaar er uit gaat zien. We ervoeren echter dat deze waarde maar van korte duur was. We
denken dat het wel kan helpen om een bestand te maken dat commissies helpt om
makkelijker op te starten of misschien het handboek verplicht met elkaar door te spreken.
Dus het werkt wel, maar misschien beter in een andere vorm.
Internationalisering:
Naomi van den Berg: De website is tweetalig, dat is fijn. We hebben geprobeerd zo open en
verwelkomend mogelijk te zijn naar de internationals als mogelijk. We hebben de Welcome
to Amsterdam activiteit georganiseerd, naar deze activiteit konden alle eerstejaars gaan en
het was vooral gericht op internationals. Het was heel snel uitverkocht en we hebben er
veel goede feedback op gekregen. We gebruiken nu de iZettle, die ook credit cards en
buitenlandse bankrekeningen accepteerd. We hebben ook met de faculteit gesproken over
dingen die veranderd moeten worden voor de internationals, zoals bijvoorbeeld dingen
die nog steeds in het Nederlands zijn en de vaardigheid van het engels van sommige
docenten. Er is ook een internationale vergadering geweest met de faculteit en FSC en we
hebben de mogelijkheid gekregen om meer uit te leggen aan de internationals over hoe
het werkt met cijfers, het hele systeem, studieverenigingen en andere dingen. We wilden
ook een banner kopen in het engels, maar helaas was ons geld op.
Carriere:
Naomi van den Berg: De Opcie zou opnieuw een commissie moeten zijn dei studenten
helpt om connecties in het werkveld op te doen. Ze zouden een excursie, workshop en
netwerk borrel organiseren. Ze hebben een workshop georganiseerd over hoe je jezelf kan
presenteren bij een sollicitatie voor werk, een netwerk borrel met ongeveer 40 mensen en
verschillende excursies naar de Regenboog groep en kindbescherming. Pedcie heeft een
werk gerelateerde excursie gedaan naar CITO.
Docenten bestand:
Naomi van den Berg: We zijn begonnen met een docenten bestand te maken dit jaar, met
alle lerearen die samen wilden werken met de VSPVU, voor bijvoorbeeld de Ouderdagcie
om te gebruiken. Vanwege de nieuwe overeekomsten met de faculteit, moeten we nu alles
doen via coördinatoren en dit bestand is niet heel handig meer.
Student-docent activiteiten
Naomi van den Berg: We wilden dit eerst in mei doen en daarna in de introductieweek,
maar helaas wilde de bachelor coördinator ons niet helpen met het benaderenvan leraren
en we mochten ze niet zelf benaderen. We hebben meerdere vergaderingen hier over
gehad, om het te laten werken, maar ze wilden echt niet samenwerken, dus helaas konden
we dit evenement niet doen.
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Mike Bisschop: Je zei dat het docenten bestand niet zo complete is, maar denk je dat het
bewaard of verwijderd moet worden?
Naomi van den Berg: Ik denk dat het het beste zou zijn als ze de gedachten van de
coördinator zouden kunnen veranderen, maar we denken niet dat dat gaat veranderen.
Voor nu heeft het geen nu, dus het kan net zo goed verwijderd worden.
Bart van Wijck: Jullie kunnen niet in contact komen met de leraren. Als je het zo wil zoals
het nu wordt gepresenteerd, dan kan het dus niet gebruikt worden.
Naomi van den Berg: Dat klopt, we hebben vergaderingen gehad met de coördinatoren,
zonder succes en elke keer is het weer hetzelfde. We hebben geprobeerd nieuwe
vergaderingen met ze te beginnen, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. We zijn het er
mee eens dat dit niet ideaal is.
Bart van Wijck: Als je merkt dat het niet werkt, kan je ook altijd zeggen dat of zij de leraren
moeten benaderen of dat wij het zelf doen.
Certificaten:
Naomi van den Berg: Ze zijn klaar. Ze zijn uitgedeeld tijdens de barbecue, maar veel
mensen hebben ze niet opgehaald. Dus kom ze alsjeblieft ophalen!
Vacatures:
Naomi van den Berg: We hadden elke maand een overzicht van de vacatures die die maand
werden uitgelicht, deze post werd elke week geupdate en opnieuw geplaatst. We hebben
een Facebook groep gemaakt genaamd Vacancy Alert, met ongeveer 200 leden. We
hebben dit gedaan zodat mensen die echt aan het zoeken zijn naar een baan, alles in één
groep hebben en andere mensen niet teveel gespamd worden, omdat ze het overzicht
maar één keer per week krijgen. We gaan niet zelf mensen toevoegen, omdat we willen dat
mensen in deze groep gaan omdat ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. De Facebook
group heeft betaalde promotie op Facebook en Instagram.
Imago:
Naomi van den Berg: De vragenlijst is klaar. Maatregelen zijn getroffen: Er zijn teveel borrels
en te weinig studie gerelateerde evenementen, dus een groot carriere evenement is
toegevoegd. LEX en Pedcie hebben nog activiteiten na de zomer, samen met het congres,
dus dat zorgt voor wat meer balans.
Te weinig mensen weten van de vacatures, dit is waarom we de groep hebben gemaakt,
we hebben de vacatures genoemd in college praatjes, tijdens de netwerk borrel, we
hebben carriere toegevoegd op de website, geprobeerd te kijken naar divisie
vrijwilligerswerk, part time banen, voltijd banen, studie en niet studie gerelateerd. Mensen
wilden flyers. We hebben promotie flyers, maar we hebben niet meer gemaakt odmat
mensen ze weg gooiden. Misschien alleen doen als je een maand hebt met veel
activiteiten. De Congrescie/Wintersportcie hebben dit jaar flyers gemaakt.
College praatjes bij de ouderejaars: we hebben collegepraatjes gedaan in het derde jaar.
We konden het vierde jaar niet doen, omdat de stages al waren begonnen toen we de
resultaten kregen van de vragenlijsten. Pedcie heeft echt hun best gedaan met de PABO,
onderwijsinspectie en CITO in combinatie met het nieuwe Bestuur.
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Promotie:
Instagram:
Naomi van den Berg: We doen het best goed met de Instagram, we hebben al bijna 400
volgers nu. Instagram is een zeer divers platform. We hebbn Instagram stories gedaan, live
gegaan, boomerangs met commissies, foto’s, video’s, alles kan! Het is een heel goed
platform, want in januari hadden we al heel veel volgers.
Snapchat:
Naomi van den Berg: Vanwege de nieuwe Instagram stories, is het niet heel exclusief meer,
maar het werkt voornamelijk voor de acrieve leden. We hebben ongeveer 100 mensen die
onze Snapchat stories kijken elke keer.
LinkedIn:
Naomi van den Berg: Er is een LinkedIn, waarop wij een bedrijf zijn: Study Association
VSPVU. Het wordt niet veel gepromoot, maar het is er.
Youtube:
Naomi van den Berg: Er is een Youtube account. We hebben geproveerd meer te filmen dit
jaar, bijvoorbeeld voor het vinden van het 72ste Bestuur, een maandelijkse compilatie en
een compilatie van het hele jaar. Alles is nu op Youtube, dus het archief is makkelijk om te
vinden. Ook after movies en promotie videos staan hier op.
Foto and video compilaties:
Naomi van den Berg: Elke maand is er een compilatie, zowel in video als in foto. De reacties
hier op zijn best goed en de posts worden goed bekeken. Misschien is het een goed idee
om een compilatie om de twee maanden te maken, omdat je dan meer kan doen. In april
was er geen compilatie vanwege de gestolen camera, hierdoor was er niet genoeg
materiaal.
VSPVU logo:
Naomi van den Berg: Het wordt geplaatst op elke foto op social media en de website. Veel
mensen gebruiken de foto’s op Instagram of Facebook, dus het logo geeft meer
naamsbekendheid en het ziet er professioneler uit. We zijn erg blij hiermee en we raden uit
dit te blijven doen.
Merchandise:
Naomi van den Berg: We hebben mokken en commissie vesten. Het is niet heel veel omdat
we in het budget moesten snijden, vanwege de slechte boekverkoop. We hadden er meer
budget in moeten steken.
Mike Bisschop: Heb je ook budget plannen die het Kandidaatsbestuur kan gebruiken, of
hebben jullie het idee laten vallen?
Naomi van den Berg: We hebben wat prijzen opgezocht, maar niks dat vast staat. We
hadden het idee voor pennen en en sweaters, maar helaas konden we dat niet doen.
Bart van Wijck: Hoe met de website voor de promotie?
Naomi van den Berg: Dat was niet onderdeel van ons beleidsplan.
Bart van Wijck: Er waren heel weinig evenementen op de website op de aankomende
evenementen pagina. Alleen voor degene waar je tickets voor kan kopen.

•

Naomi van den Berg: Ons Bestuur heeft de website nog niet geupdate sinds de introductie
week, aangezien dat nu een taak is van het Kandidaatsbestuur.

•

Naomi van den Berg: We hadden 282 nieuwe leden, van de geplande 292, dus we missen
10 nieuwe leden. We hebben een gesprek gehad met de voorzitters en hebben de
pauzefilmpjes nog steeds gehouden. We hadden maandelijkse agenda’s en de gesprekken
met de G5 verenigingen. Naast het beleid hebben we algemene voorwaarden gemaakt, we
hebben nu een drugsbeleid en we hebben een carriere dag en Master evenement
georganiseerd. We hebben veel gesproken met de coördinatoren en we wilden eerder een
evenement organiseren, maar het andere meisje werd ziek, dus dat was te laat. Om deze
reden kwamen we met het idee om een introductie evenement voor hen op te zetten. Dit
hebben we gedaan, het was een picknick, maar het regende dus we bleven binnen. Het
was heel erg leuk en er waren 42 Master studenten, waar we erg blij mee waren. Er waren
een hoop internationals, maar ook nederlandse Master studenten. We waren positief
verrast. Ook hebben we nu een Master tarief, dit is 15 euro, omdat hun studietijd korter is
en hierdoor is het voor hen makkelijker om lid te worden. We proberen onszelf meer open
te stellen voor Master studenten en we hopen dat dit goed uitpakt.

6. Definitieve begroting 2017-2018
• Damian Waij : Voor je ligt de definitieve begroting. Ik zal de titel, nummers en uitleg geven
en daarna kunnen er vragen per kopje gevraagd worden. De eerste kolom is de huidige
balans tot aan gisteren, de virtuele eindstand is wat we verwachten dat het zal worden op
het einde en het verwachte resultaat is wat wij aan het begin van het jaar dachten dat het
zou zijn.
• Damian Waij : Inkomen
Boekverkoop en sponsoring: Zoals je kunt zien is het virtuele eindresultaat heel veel lager
dan we hadden verwacht. Dit komt door een daling in boekverkoop, wat een trend is op de
VU voor zover we weten. Mensen sturen PDF’s van boeken, of ze kopen het van bol.com en
oudere studenten, wat dit veroorzaakt. We hebben nog niet een exact resultaat, omdat de
VU boekhandel nog aan het werk is met de definitieve hoeveelheid geld voor iedere
vereniging waar zij mee samen werken. Wij zijn afhankelijk van hen en ze kunnen deze
cijfers niet eerder geven. We hebben advies van de MFVU gekregen om de verwachting
voor boekverkoop omlaag te doen en dit zal worden doorgevoerd door de begroting van
het 72e Kandidaatsbestuur. De overige 129 euro zal worden gefixt door de VU boekhandel
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Vrienden van de VSPVU:
Damian Waij : We hebben 75 euro meer ontvangen dan verwacht en we raden ten zeerste
aan om dit een ding te laten blijven, omdat het de mogelijkheid heeft om te groeien over
de jaren heen.
AthenaSummary: Dit is tot aan periode 5, de 6e periode moet nog steeds worden
bijgeschreven.
Damian Waij : Sponsoring is 750 Woody’s, 250 Inzowijs, 200 Bluestone, 45 Lex Duvekot,
Samhelath 20, Aethon 195, Foodora 200, Bavaria is 361.20. Het virtuele resultaat is hoger.
Nvo 150, Freshdrive 50, Pios 90. Athena 800, Bavaria 500 jaarlijks and 1025,41 bier
sponsoring.
Mike Bisschop: Bij contributie had je gezegd dat je 10 leden miste, maar dit nummer is 245,
wat niet hier toe optelt.
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Damian Waij : Ik zal het even snel controleren. Nu staat er in dat het 285 leden zijn, hoewel
we hadden geschat op 292, dus dat is 7 minder dan gepland. We hebben dus 7 leden
gemist.
Damian Waij : Bestuursactiviteiten
Actief Leden Weekend: Het virtuele resultaat is 800 euro lager vanwege een
spoedbezorging van extra bier, omdat we bijna geen bier meer hadden. Hierbij komt het
missende retour geld van FrietjePlus zoals jullie misschien al weten. Julia en haar vader zijn
hier nog steeds mee bezig, maar we verwachten niet dat er iets gaat gebeuren, dus daarom
is de post nu dicht.
Mini-Events:
Damian Waij: Aan het begin van het jaar hebben wij zeer onderschat hoeveel de minievents zouden kosten. In het jaar van het 70e Bestuur waren de mini-events feitelijk wat de
Barcie nu doet. We dachten er niet aan dat we compleet andere mini-events zouden
organiseren, waarvan de meeste geen inkomen zouden geven. Ons Kerstdiner was een
financiële flop en voor de enige borrel-achtige activiteit die we hebben georganiseerd,
hebben we niet quite gespeeld en aan het begin van het jaar hebben we mini-events
georganiseerd waar wij gratis eten en taart weggaven. Een deel van deze hoeveelheid is
ook door de master picknick activiteit die wij hebben georganiseerd voor de nieuwe
psychologie master studenten tijdens de introductieweek. De faculteit wilde heel graag dat
wij deze activiteit deden en wij hadden het gevoel dat dit een zeer goede investering is
geweest voor de eerste keer.
Wij bieden onze uitvoerige excuses aan voor het verlies wat wij tot nu toe hebben gemaakt
op deze post. Als nieuwe maatregel zal de nieuwe KasCo ook controleren of de
hoeveelheden in de administratie overeenkomen met de begroting.
Bestuur borrels: Dit is inclusief de inkomsten van de BBQ borrel die we hebben
georganiseerd, waardoor het iets meer is. Voor de rest hebben we welkomst shotjes voor
aan het begin van Woody’s borrels hiervan gekocht.
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Bestuursweekend: In juni zijn we op Bestuursweekend geweest met het Kandidaatsbestuur
om te bonden en om hen training te geven voor hun posities. Het bedrag is de
hoeveelheid boodschappen die wij hebben gedaan.
Mike Bisschop: Twee vragen. Misschien een goed idee om een soort zwarte lijst te maken
van mensen die niet meewerken of bedrijven die nooit geld geven. Voor mini-events:
denken jullie dat het het waard was om dit geld uit te geven? Was het het waard voor de
leden?
Damian Waij : Wij hebben het gevoel van wel. De zwarte lijst is een heel goed idee, wat wij
doorgeven aan het Kandidaatsbestuur. Wij hebben ook het gevoel dat de mini-events het
waard waren. Een hoop mensen kwamen en genoten er van. Het Kerstdiner was slecht
ontvangen omdat de prijs en de planning mensen afschrok.
Naomi van den Berg: Hetgene waarom het zo waardevol is, is omdat dit de manier is om
mensen naar de kamer te krijgen.
Dascha Verhagen: Je hebt winst gemaakt op de Bestuursborrels, mag dat?
Damian Waij : Goede vraag. In essentie is het niet toegestaan om winst te draaien, maar
hoe het werkt met bier bestellen en mensen die bierkaarten kopen en kwijtraken, is dat het
heel lastig is om er quite op te draaien. Ik denk dat de winst komt doordat we niet rekening
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hebben gehouden met de inkomsten van de BBQ borrel. Dit was begroot op alleen de
Woody’s borrel shotjes. Onze fout.
Bart van Wijck: Wat hier belangrijk is, is dat het niet gepland was om hier winst op te
maken. Het is gebeurd en ze hebben het gewoon niet begroot.
Esther Huiswoud: Ik ben het eens met Bart.
Damian Waij leest commissies
Damian Waij : De Actie had 3 activiteiten, maar zoals je kan zien is het virtuele eindresultaat
laag. Dit komt door een fout die is gemaakt bij de begroting voor Jumpsquare. Het is
gebaseerd op 1 uur, maar we waren er 2 uur. We hebben een vordering gekregen welke
veel hoger dan verwacht was. Dit was het resultaat van een hoop miscommunicatie. We
zijn er laatst achter gekomen en daardoor zal de Actie niet nog een activiteit hebben. Ook
adviseren wij het Kandidaatsbestuur om alle begrotingen dubbel te controleren.
Amelie van den Boom: Je zei dat de Actie hun laatste evenement niet meer zal houden. Is
het dan niet jammer voor de nieuwe leden om te zien wat de commissei doet voordat ze er
voor solliciteren?
Damian Waij: Ik begrijp wat je bedoelt. Vorig jaar was er een verlies door het Bestuur, dit
jaar draaien we verlies. Ik denk dat het niet de moeite waard is om dat financiële risico te
nemen. We hebben dit nog niet besproken. Het is een goed punt.
Naomi van den Berg: Tot op de dag van vandaag dachten we dat we veel erger zouden
aflopen, dus we hebben niet nagedacht om nog meer verlies te maken.
Damian Waij: We dachten dat we na het Illusieweekend zouden eindigen op -1700 euro.
We hebben de biersponsoring herberekend waardoor we beter zijn terechtgekomen, maar
nu zijn alle beslissingen genomen en kunnen we die discussie niet heropenen, want dit is
onze laatste dag.
Bart van Wijck: Heeft de Actie een activiteit bekeken waarmee ze quite kunnen spelen?
Naomi van den Berg: Alle plannen die ze hadden hadden geld gekost.
Damian Waij: We vertelden ze dat het klaar was, we kunnen dit aan hen voorstellen, maar ik
betwijfel of ze het op dit punt zouden doen.
Lisa Dennert: Ik ben het met hen eens. Als ze niet gemotiveerd zijn, vraag het dan
tenminste. Het is een goede gelegenheid voor de eerstejaars om de commissie te zien.
Damian Waij: We zullen het ze vragen.
Noa van der Plas: Om te reageren op de Actie die een welkomstactiviteit hebben, de
meeste commissies hebben er niet één, dus het maakt niet zo'n grote impact in
vergelijking met andere commissies.
Myrte Vroemen: Kunnen mensen iets harder praten?
Mike Bisschop: Over commissies die op dit moment geen activiteit hebben, het is zo dat
sommige commissies nu een activiteit hebben, zodat we geen gat in de activiteiten
hebben.
Naomi van den Berg: We zullen deze punten in overweging nemen.
Damian Waij : De Barcie zal nog 1 evenement hebben met cocktails, komt allen. Een
cocktail kost 2.50. Het eindresultaat kan nog een hoop veranderen, kunnen we zeggen uit
ervaring van vorig jaar. Het goede nieuws is dat Bavaria eindelijk alle borg heeft
teruggestort. De Chronicles hebben bijna al hun boekjes verkocht en hebben 100 euro
gekregen van de Flexpot voor de preeg. Congrescie is de huidige balans door de
voorbetaling van de locatie en kaartverkoop. Het is op 2 oktober. De Feestcie had een kickoff wat er voor zorgde dat ze uiteindelijk in de plus eindigden. De DJ moet nog betaald
worden en de locatie ook. Dit zal nog moeten worden berekend. De Illusie heeft al hun
activiteiten gehad, maar nog niet alle Illusieweekend administratie is binnen. Dit zal
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binnenkort gebeuren. De mentoren en sommige eerstejaars moeten nog betalen. Liz is
daar mee bezig. Het resultaat zal 0 worden omdat de Illusie wordt gefinancierd door de
faculteit. De LEX zal nog 1 lezing hebben, maar zonder investering van de VSPVU. Het zal
gaan over microdoseren van LSD. De Liftcie heeft 100 euro ontvangen van de Flexpot en 2
mensen moeten dit weekend nog betalen, deze zijn gecontacteerd. Zij zullen binnenkort
betalen. De Opcie heeft wat moeilijkheden ondervonden, dus zij organiseren niks meer. De
Ouderdagcie zal 0 worden omdat dit faculteitsgeld is. Pedcie zal nog 1 activiteit hebben
zonder investering. De Reiscie heeft niet al hun geld uitgegeven wat ze van ons hebben
gekregen. Tranz zijn de maandelijkse uitgaven aan de drukker. Er waren wat extra kosten
voor de Tranz0. Wintersportcie is zo omdat sinds de laatste ALV hun sponsoring van
Mijngroepsreis is binnegekomen, en er is geen Flexpot meer.
Eline Garssen: Wat is die kleine ster?
Damian Waij : Dat betekent dat het definitief is en dat er geen geld meer van of naar gaan
deze post gaan.
Mike Bisschop: Kun je uitweiden over het Barcie budget? WIj dachten namelijk dat wij niet
al ons budget hadden uitgegeven en ons werd verteld dat we ons budget niet konden
gebruiken.
Damian Waij : Dit komt gedeeltelijk door Bavaria. Wanneer je bierfusten besteld, dan krijg
je een machtiging en een krediet machtiging. Voor ons was het niet altijd duidelijk welke
fusten van welke actviteit waren, omdat ze overal lagen. Ook hebben ze soms iets
gerekend bij wat we moesten betalen waardoor het ingewikkeld werd. Wanneer we onze
borg terugkregen was het lastig om uit te rekenen welke hoeveelheid van welke commissie
was. We hebben ons best gedaan. Ik raad aan voor volgend jaar om een apart excel
bestand te maken met alle Bavaria administratie om de chaos minder te maken.
Amelie van den Boom: Misschien is er iets veranderd nadat de Liftcie is geëindigd, maar
volgens mij hebben wij niet het geld van de Flexpot gebruikt.
Damian Waij : Ja, maar ik denk dat je meer brandstof kosten had dan berekend.
Amelie van den Boom: Nee het was minder, ik had er een dubbel.
Damian Waij : Ik kom persoonlijk bij je terug na de pause.
Damian Waij leest Board expenses
Damian Waij : ALV en ABV is eten en bier voor de vergaderingen. Bestuurscadeau’s zijn de
cadeau’s voor de constitutie borrels. Huishoudelijk kantoor algemeen is ook de nieuwe
stofzuiger en koffie en kantoorspullen. Porto print etcetera zijn de kosten voor printen,
kleren die bedrukt zijn met namen en printer inkt. Dit wordt betaald door de faculteit.
Externe contacten zijn de vergaderingen van LOOP en SSPN en de kosten van het SSPN
congres. Teruggaven zijn onze 100 euro teruggaven van activiteitskosten. Vaste kosten zijn
hoger door de verhoogde kosten, service kosten van Bavaria en inflatie.
Liz Masselink: Waarom is externe contacten minder dan verwacht?
Damian Waij : De LOOP activiteit kostte ons niks en het congress was ook minder duur dan
verwacht.
Mike Bisschop: Hoeveel was de porto print teruggave?
Damian Waij : 800 euro.
Mike Bisschop: Gebruik het overgebleven geld!
Damian Waij : We will before the faculty declaration in December.
Damian Waij leest investments
Damian Waij : Transactiekosten zijn de kosten van onze nieuwe leden die online hebben
aangemeld. We betalen hun transactiekosten en de kosten van de iZettle. Promotie is onze
promotie en van Facebook. VSPVU kamer is het kookpitje, tv, koffiemachine en andere

soortgelijke dingen. De site is om de site tweetalig te maken. De overige investeringen is de
koolzuurpomp, gereedschap om voor de bar te gebruiken, SD kaart voor de camera en een
USB stick. Imago is Welcome to Amsterdam. Betrokkenheid is de eerstejaarspauze,
Kandidaatsbestuur promotie en Study Sessions. Leden initiatief pot is niet gebruikt en we
hebben dit ook niet gestimuleerd vanwege onze financieel tegenslag.
• Mike Bisschop: Misschien voor het Kandidaatsbestuur, de Welcome to Amsterdam activiteit
was zo goed, doe het misschien twee keer. Het was uitverkocht. Als je het geld hebt, doe
het dan twee keer omdat het werkt.
• Damian Waij leest active member rewards
• Damian Waij : Voor de ABV activiteit zijn we met een paar voorzitters naar de TonTon club
gegaan. We hebben niet alles uitgegeven, maar het was leuk. De BotC hebben we zelf
betaald. De hoodies zijn nu volledig betaald en extra cadeau’s hebben we ook zelf betaald
vanwege de financiele tegenslag.
• Noa van der Plas: Ik vroeg me af of je nog steeds geld terug krijgt van de VU voor de
gestolen dingen.
• Damian Waij : Lara komt daar op terug.
• Mike Bisschop: Hoeveel hebben jullie uitgegeven aan de BotC en andere cadeau’s uit jullie
eigen zak? Als het niet teveel is kan je dat gewoon terugvragen naar mijn mening.
• Damian Waij : We zijn blij om er zelf voor betaald te hebben om het resultaat te limiteren
en onze motivatie was de financiele schade te minimaliseren. Als we commissies korten op
geld, dan moeten we het zelf niet uitgeven of terugvragen.
• Famke Swinkels: Ik vind dat als je commissies kort op hun geld, dat je dan ook op jezelf
moet korten.
• Damian Waij leest totals
• Damian Waij : Onvoorziene kosten: We hadden helaas een inbreak. Het geld wat hier staat
is de camera, een nieuwe iZettle en het cash geld van de Barcie wat was gestolen en intern
over is geplaatst.
• Lara Bodewitz: Ik heb met 2 mensen van de VU gepraat en ze hadden papieren met
bonnetjes nodig van toen we het hadden gekocht en ze moeten dat kunnen
administreren. Dus ze hebben een ander soort bonnetje nodig. Ik zal de map controleren
voor die dingen, dus het is een proces wat bezig is.
• Bart van Wijck: Zeg gewoon dat je contant hebt betaald.
• Lara Bodewitz: Ik heb al een bonnetje gestuurd, we hebben nog een andere nodig van
ergens.
• Esther Huiswoud: De onvoorziene kosten is alles dat was gestolen en het contant geld?
• Damian Waij : In de kluis zat er contant geld van de Barcie wat nog niet was gestort en ik
heb dat geld geteld en intern overgeplaatst van onze post naar de Barcie.
• Damian Waij : Laatste opmerking. Zoals je kunt zien zijn een hoop dingen nog niet
definitief. In januari zullen we een laatste presentatie houden over ons ultieme laatste
begroting. In samenwerking met de kas controle commissie hebben we besloten om dit zo
ieder jaar te doen, omdat dit een groot laatst overzicht geeft van dat moment.
7. Kas controle 2017-2018
• Esther Huiswoud: Ik heb de kas controle samen met de nieuwe leden van de kas controle
commissie gedaan en over het algemeen was de manier waarop Damian dit jaar de
boekhouding heeft gedaan goed. Niks was vermist en hij heeft geen geld van ons gestolen,
wat fijn is. De kas controles advies is daarom om hen decharge te geven en om hen af te
laten treden. Sommige dingen zijn echter nog steeds bezig. Het nieuwe Bestuur moet het
financiele overzicht van het 71e Bestuur in januari presenteren voor een volledig overzicht.

8. Ereleden
• Naomi van den Berg: Zoals we eerder dit jaar hebben gezegd, kondigen wij onze erelden
nu aan. Wij hebben ze gekozen en we kozen Mathanja Schokking, die niethier kan zijn. Ze is
zeer behulpzaam geweest voor onze vereniging. Zij zal haar cadeau later ontvangen. Ze is
niet hier vanwege een bruiloft in Canada. Wij hebben het gevoel dat zij veel voor de
vereniging heeft gedaan in de jaren dat zij actief is geweest.
• Damian Waij : Ze is actief geweest voor 5 jaar, inclusief het Bestuur en de Council of Advice,
een voorzitterspositie en tweemaal kas controle. Dit is een goede score voor iemand. Ook is
ze er altijd voor ons gewees, we konden haar altijd bereiken en ze is altijd waardevol voor
ons geweest als een persoon in de vereniging.
• Bart van Wijck: Waar komt het budget van de ereleden van?
• Damian Waij : Dat betalen wij zelf.
• Bart van Wijck: Bullshit, waarom zou je dat doen?
• Damian Waij : Ons resultaat is -200.
• Bart van Wijck: Het is gek en misschien dwing je nieuwe Besturen nu wel om het ook zo te
doen. Plaats het alsjeblieft op je begroting om te zien hoeveel het kost.
• Damian Waij : We zullen er op terugkomen in januari met ons laatste financiele overzicht.
8.5 Stemmen decharge
• 41 stemmen zijn uitgebracht
o Voor: 39
o Tegen: 2
o Neutraal: 0
9. Beleidsplan 2018-2019
• Dascha Verhagen introduceert Beleidsplan
• Dascha Verhagen leest voorwoord
• Dascha Verhagen leest door met de introductie
• Ellen Klerkx: In de voorlaatste zin staat dat de VSPVU en VIB hun eigen identiteit zullen
behouden, maar sinds het al twee jaar is geweest, moet het dan niet zijn “hebben
behouden”?
• Dascha Verhagen leest Huidige stand van zaken
• Ellen Klerkx: Ik heb het gevoel dat sommige dingen hier al 4 jaar in staan, dus in recente
jaren hebben we een balans gecreëerd, moet vervangen worden door iets hedendaagser.
• Mike Bisschop: Is het niet F.O.O.T.cie?
• Dascha Verhagen: We weten dat het een afkorting is, maar het is geintroduceerd als een
enkel woord.
• Bart van Wijck: Als je Ideal noemt, misschien ook de iZettle noemen.
• Mike Bisschop: Ik vind niet dat Athena summaries genoemd moet worden. Het is voor de
VSPVU en niet voor externe bedrijven.
• Bart van Wijck: Het Symposium had geen engelse naam, maar Nederlands.
• Amelie van den Boom: Dit deel over het SSPN en LOOP staat er al 4 jaar in, maar is niet
meer relevant. Ik zou zeggen dat ze nu deelnemen, maar de oudere informatie er uit laten.
• Dascha Verhagen: Zullen we dan ook de laatste zin over de conferentie van vorig jaar er uit
halen?
• Amelie van den Boom: Is het relevant voor de hele vereniging?
• Naomi van den Berg: Er wordt iets gezegd over de master guide van 2015-2016, maar er is
er ook een van vorig jaar.
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Mike Bisschop: De master guide en het handboek worden jaarlijks geupdate, verander het
misschien daar naar.
Esther Huiswoud: Mee eens.
Amelie van den Boom: Waarom moeten de Statuten worden aangepast? Waarom is dit
relevant voor de huidige stand van zaken?
Dascha Verhagen: De wet zegt dat je het moet updaten. In recente feedback die wij
hebben gekregen staat dat het niet verplicht is om het eerder te doen.
Esther Huiswoud: De laatste zin, dat het veranderd moet worden betekend niks. Het moet
veranderd worden, maar de rest is niet relevant. Het hoeft er niet te staan.
Bart van Wijck: Nu is het beleid dat jullie het in dat jaar veranderen.
Dascha Verhagen: We slaan de zin over.
Damian Waij : Je slaat de zin over, maar schrijf ergens op dat het wel moet gebeuren.
Julia de Ruig: Ik zie dat je vaak ‘school’gebruikt, maar is het niet ‘faculty’?
Dascha Verhagen: ‘Faculty’ zijn de mensen, niet de naam er van.
Damian Waij : Maar het gebouw heet nog steeds zo.
Eline van Kreuningen: Ja.
Margot Bakkes: Ja.
Esther Huiswoud: Nee.
Annette Maas: Dit hele stukje draagt niks bij, je kan het in één keer doen met “de kamer ligt
in de MF”, want die glazen wand etcetera is niet belangrijk.
Pieter Braak: Als je de zin houdt, gebruik dan misschien het woord ‘mobiel’ bij de bar, want
het is geen vast bar.
Amelie van den Boom: Our faculty says they call it the faculty, not the school. So maybe
change school to faculty. Onze faculteit zegt dat zij het ‘faculty’ noemen en niet school. Dus
verander het misschien van school naar faculty.
Dascha Verhagen leest Beleidsplan.
Ellen Klerkx: Het viel me op dat het in de engelse versie niet zo is, maar in de nederlands
versie staat hier iets over pedagogiek en pabo.
Dascha Verhagen: We hebben dit wel in de engelse versie aangepast, we passen dit ook
aan in de nederlandse.
Dascha Verhagen leest commissie ontwikkeling
Internationalisatie:
Eline van Kreuningen: Ik vind het goed dat jullie alles willen internationaliseren, maar ik
denk dat we nog steeds afkortingen nodig hebben. Heb je die?
Dascha Verhagen: Wij denken dat deze vanzelf ontwikkelen.
Eline van Kreuningen: Maar denk je dat de Pedcie zal passen of de flags?
Dascha Verhagen: Het is een Nederlandse commissie, maar de internationals waarderen
het niet als zij het niet begrijpen en het is een beetje onbeschot om ze buiten te sluiten.
Dus we hebben het veranderd om hen tegemoet te komen.
Eline van Kreuningen: Ik raad aan om afkortingen te maken.
Jetty Klaver: Ik denk dat je het imago teveel wilt veranderen, Illusie begrijpt ook niemand.
Het is raar, maar wij zijn raar. Chronicles is al engels. Het zal ons teveel zoals Aureus maken,
maar wij hebben een gezellige vereniging.
Dascha Verhagen: Het is niet bedoeld om dingen stijf te maken, maar zodat iedereen
begrijpt waar elke commissie voor staat. Dat is wat we hiermee wilden bereiken, niet om
het meer net te maken.
Jetty Klaver: Maar het maakt wel een goed verhaal door deze namen te hebben.
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Ellen Klerkx: Wat je nu probeert is niet toegestaan. We moeten voor iedere naam stemmen
in de ALV.
Dascha Verhagen: We hebben er naar gekeken en als je het Beleidsplan instemt, dan stem
je ook alle namen in.
Ellen Klerkx: Succes, want het is lastiger om ons te overtuigen voor iedere naam.
Dascha Verhagen: Het gaat niet om overtuigen, maar om praktische redenen.
Ellen Klerkx: Maar je zult een deel van onze geschiedenis teniet doen, de Illusie heeft een
hele lange geschiedenis.
Dascha Verhagen: Chronicles en Tranz zullen nog steeds een product met deze naam
maken.
Amelie van den Boom: Roadtrip is niet hetzelfde als Hitchhike. Het viel me ook op dat Spin
het Financial Audit committee heeft genoemd, dat klinkt veel beter.
Dascha Verhagen: We hebben die naam nog niet eerder gehoord, maar dat is veel beter.
Damian Waij : Het is de echte naam voor wat de KasCo doet.
Amelie van den Boom: Footcie is een engelse afkorting.
Dascha Verhagen: Ja, maar niemand begrijpt wat het betekent.
Amelie van den Boom: Als je nog een keer naar Chronicles gaat kijken, misschien dan ook
naar Footcie.
Esther Huiswoud: Je zegt dat het belangrijk is en dat het daarom veranderd gaat worden,
en niet veranderd zou moeten of kan worden of zal gaan veranderd worden. Ook ben ik
het eens met Ellen, het is een beetje gek, maar ik denk dat het veranderen van namen zo’n
groot ding is, dat je er apart voor moet stemmen. Wat ik zou doen is zeggen dat we er later
voor gaan stemmen.
Naomi van den Berg: Ik vind het goed dat we de commissienamen veranderen. Ik snap dat
er geschiedenis is, maar we moeten ook door. Ik heb wel een puntje over de afkortingen,
welke zullen een afkorting hebben en welke niet?
Dascha Verhagen: Het is niet dat we zelf de afkortingen maken, maar dat de commissies dit
zelf kunnen doen.
Naomi van den Berg: Wat ga je in de poster zetten? Want dit gaat niet passen.
Dascha Verhagen: Dat moeten we overleggen.
Naomi van den Berg: Ik denk dat je de nederlandse jaarplanning aan moet passen. Er staat
nog steeds SEX. Ik vind dat als je de Tranz de magazine committee noemt, dat je dan ook
de naam van de Tranz moet veranderen. We zitten niet meer in het transitorium.
Lara Bodewitz: Ik raad ook afkortingen aan. Over de Child Studies committee. Schrik je dan
niet nederlandse studenten af?
Dascha Verhagen: Nee, want ze zullen ook praten met Nederlandse studenten op een
borrel of iets dergelijks waar ze heengaan.
Bart van Wijck: Hoe krijg je ze naar de borrel?
Lara Bodewitz: En de pedagogiek studenten die niet lid zijn, hoe krijg je die naar de
activiteiten? Het is lastig om hen en een compleet nederlandse studie te bereiken, welke
een stem moet krijgen naast de engelse studies.
Edmond Agabekian: Herhaalt voorgaande argumenten. De Footcie zal worden hernoemd
naar de Sportcie, dit is onnodig omdat het al een engelse naam is. Ik wist dat het een
engelse naam moest zijn, dus die heb ik gemaakt. Ik ben het met een hele hoop anderen
eens, vooral de professionele commissies, maar om ze allemaal te veranderen is onzin,
zoals de Barcie, LEX en Pedcie.
Dascha Verhagen: Bedankt voor je feedback, we nemen het mee.
Edmond Agabekian: Er staat Sportcie op de website.
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Dascha Verhagen: Waren wij niet.
Mike Bisschop: Corrigeer het alsnog.
Lisa Dennert: Als je afkortingen overweegt, ‘cie’ is niet engels, overweeg dan ‘co’.
Noa van der Plas: De Ouderdagcie is nu veranderd naar Parent’s Day in plaats van
Parentday.
Sjoerd van den Assem: Dat is correct, omdat het een dag is voor de ouders, niet het
meervoud. Vandaar de apostrof.
Chiara Rijlaarsdam: Mijn vraag ging over de Roadtrip committee, wanneer wordt dat
behandeld?
Dascha Verhagen: Pagina 7.
Bart van Wijck: Ik ben het eens met Esther, ook zou je kunnen overwegen dit als een pilot te
runnen met de engelse namen. Dan kan je zien of mensen het wat vinden.
Dascha Verhagen: Hoe zou dat werken?
Bart van Wijck: Je gebruikt het gewoon en kijkt wat er blijft hangen.
Esther Huiswoud: Het idee is goed, je veranderd het niet in het HR en dan run je de pilot en
evalueer je het gedurende het jaar. Het is niet defnitief tot het is ingestemd.
Annette Maas: Als je de namen gaat veranderen, denk dan aan de afkortingen.
Eline van Kreuningen: Ik wil even zeggen dat ik vind dat jullie dit allemaal heel goed
nemen. Ik heb er dit jaar over nagedacht, maar denken jullie dat convention de lading dekt
van het congres?
Dascha Verhagen: We hebben de Congrescie uitvoerig besproken. Congress is niet wat we
in het nederlands hebben. Een conferentie is voornamelijk één spreker en de onze heeft er
meerder. Symposium betekent dat iemand iets nieuws brengt, maar dat is niet altijd het
geval.
Casper van Tongeren: Ik vind Barts idee heel goed en voor documentatie is het heel goed
dat de officiele namen er zijn. En wat voor namen er dan ook verschijnen gedurende het
jaar, is het nog steeds goed dat ze volledig te vinden zijn.
Janine van Kollen: Ik vind het pilot idee heel goed en het is misschien voor nieuwe leden
verwarrend als er meerdere ALV’s overheen gaan om de namen te veranderen.
Myrte Vroemen: Misschien over de Child Studies committee, ze studeren alleen in het
nederlands, maar kunnen ook engels. En voor mensen van een andere studie is dit ook
duidelijker.
Dascha Verhagen leest door
Amelie van den Boom: Sommige commissies hebben al een voorzitter. Vinden die dit oke?
Ga je ze helpen?
Dascha Verhagen: Bijna de helft van hen spreekt geen nederlands, dus voor hen was het
handboek al gemaakt in het engels. En het is geen kwestie van willen, maar het meot.
Amelie van den Boom: En pedagogiek?
Dascha Verhagen: Als ze hulp nodig hebben zullen we ze dat geven.
Naomi van den Berg: Het is goed dat alle Bestuursdocumenten vertaald worden, misschien
willen sommige internationals wel in het Bestuur. Ga je ook alle Bestuursvergaderingen
vertalen? Dat zal een hele hoop werk worden.
Dascha Verhagen: Dat weten we, maar zover mogelijk gaan we alles vertalen.
Naomi van den Berg: Betaal een vertalingsbedrijf, want dit gaat heel erg veel werk worden.
Mike Bisschop: Of je houdt de Bestuursvergaderingen in het engels.
Dascha Verhagen: Het is mij opgevallen dat je vanzelf heel snel terugvalt naar het
nederlands.
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Damian Waij : Ik vind ‘documenten van het 71ste Bestuur’ erg vaag. Ik raad aan om dit te
specificeren op de documenten die je wilt vertalen. Dit kan je niet evalueren.
Lisa Dennert: Ik zal mijn opmerking mailen.
Ellen Klerkx: Wat betekent dit voor de Pedcie en de Opcie? Wij mochten vorig jaar
activiteiten in het nederlands doen, want alle derdejaars zijn nederlands.
Dascha Verhagen: Dat kan, maar we motiveren ze om volledig engelse activiteiten te doen.
En de Pedcie kan ook nederlandse activiteiten houden.
Bart van Wijck: Welke documenten ga je vertalen? Ook alle beleidsplannen?
Meerjarenplannen?
Dascha Verhagen: Voor nu staat er dat we alleen de documenten gaan doen van vorig jaar,
de oude gaan we niet vertalen. We zullen de oude Besturen vragen of zij dit willen doen, als
er een international in het Kandidaatsbestuur zit, dan zullen wij dit moeten doen.
Dascha Verhagen leest optimaliseren commissies
Lara Bodewitz: Ga je dit doen voor volgende week?
Dascha Verhagen: Wij zijn niet hun contact personen.
Lara Bodewitz: En de nieuwe?
Dascha Verhagen: Ik ga ze allemaal benaderen, omdat ze nog geen contact persoon
hebben, want ze hebben nog niks te vertellen.
Mike Bisschop: Ik vind het een goed idee, maar misschien nog uitleggen wat de ABV is.
Noa van der Plas: Ik vroeg me af of contacteren betekent dat je een berichtje stuurt of
mondeling.
Dascha Verhagen: Ligt er aan wat voor activiteit er is geweest.
Amelie van den Boom: Ik snap niet waarom je dit wilt doen, er staat geen probleem in het
beleidsplan. Geef je de voorzitters nog steeds de vrijheid om te vragen wat ze willen>
Dascha Verhagen: Het maakt het duidelijker voor de voorzitters zelf. Natuurlijk kunnen ze
alles vragen. De voorzitter bepaalt wat hij of zij gaat zeggen.
Bart van Wijck: Ik vind dat je niet teveel verplichtingen op jezelf moet leggen door te
zeggen de week van tevoren, maar alleen zeggen dat je het er voor gaat doen.
Dascha Verhagen: Er staat niet een specifieke dag, maar alleen de week voor de ABV. Als we
het vager maken denk ik dat het niet meer meetbaar is.
Lisa Dennert: Maak het specifieker over wat je gaat doen en niet wanneer.
Chiara Rijlaarsdam: Betekent dit dat iedereen benadert gaat worden voor de volgende
bijeenkomst?
Dascha Verhagen: Het zal alleen voor de nieuwe zijn.
Amelie van den Boom: De tijd deadline is niet nodig.
Dascha Verhagen leest over functie trainingen.
Eline van Kreuningen: Is dit alleen als er iets misgaat? Of standaard? Want je geeft jezelf
veel meer werk.
Dascha Verhagen: We zeggen alleen dat we ze organiseren, het is niet verplicht. We geven
ze de mogelijkheid.
Esther Huiswoud: Hi! Waarom?
Dascha Verhagen: Dit zijn de twee functies waar het het vaakst mis gaat. Dus we willen ze
de mogelijkheid geven voor meer begeleiding, want soms helpt het dat de mogelijkheid er
is.
Esther Huiswoud: Ik heb het in de eerdere delen gemist, maar je stelt geen probleem. Als je
uitlegt dat er een probleem is, dan vloeit het beter.
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Mike Bisschop: Ik ben het eens met Esther, als het niet in het plan staat, leg het dan verbaal
uit.
Naomi van den Berg: Ik vind het goed dat jullie dit gaan doen, maar ik snap het niet
helemaal. Je zegt dat er 3 bijeenkomsten zijn, maar hoe ga je dit vormgeven? En hoe krijg
je de mensen daar?
Dascha Verhagen: We willen het voor hen allen samen doen, omdat het ook waardevol is
om te zien wat anderen aan het doen zijn. We zullen het hetzelfde doen als de trainingen
met een Datumprikker, of het doorcommuniceren aan hun voorzitter.
Naomi van den Berg: Dus als een soort mini ABV?
Dascha Verhagen: Een mini sponsor ABV.
Amelie van den Boom: Plan dat ver van tevoren!
Ellen Klerkx: Waarom wil je dit niet voor de penningmeester?
Dascha Verhagen: Begeleiding voor een penningmeester is meer een op een en ze krijgen
al begeleiding door specifieke tips door het inleveren van hun begrotingen.
Bart van Wijck: Geweldig plan, maar ik denk dat je ook een training gaat geven voor de
andere functies, waarom zet je dat er niet in?
Mike Bisschop: Bart bedoelt dat je er in zet dat je trainingen aan iedereen geeft, maar met
name voor deze.
Bart van Wijck: Stop iedereen met dezelfde functie in een whatsapp groep.
Mike Bisschop: Ik adviseer dat je je openstelt voor sponsorschap tussen commissies. Als je
samenwerkt kun je grotere en betere deals krijgen.
Amelie van den Boom: Je zegt dat er minstens 3 bijeenkomsten zijn, laat het misschien
meer open zijn, voor het geval dat het niet werkt.
Dascha Verhagen: Misschien veranderen we het naar minstens 2 in plaats van 3.
Dascha Verhagen leest over commissie kleding
Naomi van den Berg: Wordt het betaald door het Bestuur?
Dascha Verhagen: Nee.
Naomi van den Berg: Als mensen hun vesten niet in huisstijl kopen en ze dragen het bij hun
activiteit, ga je dat verbieden?
Dascha Verhagen: Ja.
Amelie van den Boom: Heb je al een template? Kunnen we dit zien?
Dascha Verhagen: We hebben het, we kunnen het later laten zien.
Esther Huiswoud: De laatse zin is een beetje hard, het klinkt als een dictator. Misschien kun
je het wat minder hard maken.
Bart van Wijck: Heeft het Bestuur ook kleding wat conform is met het template?
Dascha Verhagen: Het is niet hetzelfde template als de shirts, op de rug is het VSPVU logo
voor de commissies. Voor het Bestuur hebben we Board op de rug om herkenbaarder te
zijn.
Bart van Wijck: Ik zou dit anders verwoorden in het beleidsplan.
Ellen Klerkx: Betekent dit dat elke commissie kleding moet?
Dascha Verhagen: Nee, maar als ze het willen moet het er zo uit zien.
Mike Bisschop: Er was altijd een reden waarom het niet in het beleidsplan stond, maar er
werd een uitzondering gemaakt voor kleding omdat de kleuren nooit hetzelfde kunnen
zijn.
Dascha Verhagen: Daarom staat er template.
Mike Bisschop: Het is heel hard om dit zo te zeggen, hoe kan je dit verbieden? Ik zou het er
niet mee eens zijn.
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Dascha Verhagen: Ik snap wat je zegt, maar dit is waarom we een huisstijl hebben.
Mike Bisschop: Verander het misschien naar ‘Het Bestuur zal de kleding overzien’. Op deze
manier is er nog steeds een manier dat de commissies met je mee willen werken en het
met je eens zijn.
Noa van der Plas: Het is goed dat je dit er in zet, maar ik vroeg me of hoe het bijvoorbeeld
werkt voor de Feestcie.
Dascha Verhagen: Goed punt, we zullen dit opnieuw overleggen met de gegeven
feedback.
Amelie van den Boom: ‘Er zal een template zijn en deze zal worden gegeven’ is misschien
beter.
Naomi van den Berg: Naar mijn mening heb je je actieve leden nodig, ik zou zeggen laat ze
wat plezier hebben. Vergeet niet dat je je actieve leden nodig hebt.
Pieter Braak: Gaan er regels zijn voor de stof van de kleding?
Dascha Verhagen: Nee die staan niet in het template.
Pieter Braak: Zelfde soort iets, zijn gekke kleren toegestaan als commissie kleding?
Dascha Verhagen: Ja, zolang het niet tegen de huisstijl ingaat.
Damian Waij: Barcie had kleding die sterk tegen de huisstijl inging, er waren toen een hoop
klachten over dat het niet huisstijl was en wel de VSPVU representeert.
Julia de Ruig: Misschien kun je het zo formuleren: “commissies zouden kleding moeten
maken die zo dicht bij de huisstijl als mogelijk zijn”.
Dascha Verhagen leest over de Balie
Eline van Kreuningen: Ik vind het leuk dat je dit wilt doen, maar ik heb begrepen dat Eline
een goede handleiding heeft gemaakt voor de Balie en misschien is dit in het begin handig
maar waarom geef je jezelf zoveel werk richting het einde?
Dascha Verhagen: We hebben gezien dat er een hoop problemen waren vorig jaar, dit
willen we voorkomen.
Amelie van den Boom: Heel goed idee, maar zoals het er nu staat en er gebeurt iets slechts,
dan haal je je punt niet. Misschien iets minder hard verwoorden.
Dascha Verhagen: Ja, maar wanneer het minder streng is gaan we het niet doen.
Lara Bodewitz: Ik wil zeggen dat dit een heel goed idee is, want toen ik contact person was
van de Bali kreeg ik continu berichten in de App groep en niemand zou het lezen en
iedereen bleef dezelfde vragen stellen.
Mike Bisschop: Hadden jullie deze problemen elke dag of alleen wanneer het begon?
Lara Bodewitz: Alleen wanneer het begint.
Lisa Dennert: Ik begrijp dat er meer overzicht moet zijn, maar om het voor jezelf
makkelijker te maken zou ik gewoon iemand op nooddienst hebben staan. Voor mij klinkt
het alsof het Bestuur ook in de Balie zit.
Bart van Wijck: Eens met Lisa, ook ben ik het er mee eens dat jullie plan uitdagend moet
zijn. Stop er in wat je wil bereiken.
Margot Bakkes: Misschien is het zonde van de moeite, na 1 dag zouden alle problemen
opgelost moeten zijn.
Nathalie Sluijs: Waarom laat je niet iedereen super geïnformeerd worden?
Dascha Verhagen: Want Balie leden zijn, met alle respect, niet de meest gemotiveerde
leden.
Amelie van den Boom: Gaan jullie er de hele tijd zijn?
Dascha Verhagen: Zoals het nu is wel de hele tijd.
Amelie van den Boom: Werkte het?
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Eline Garssen: Ik ontdekte dat er dingen fout gingen, dus ik was blij om er te zijn.
Bart van Wijck: Je zegt dat het Kandidaatsbestuur dit ook kan doen, misschien kun je dat in
het HR zetten. Ook kun je die dingen in de collegeslides zetten.
Edmond Agabekian: Ik denk dat het een goed idee is, maar 3 dagen is heel veel. Waarom
moet het Bestuur dit doen als er ook een voorzitter is? Zij kunnen daar ook soms zijn.
Dascha Verhagen: Ervaring leert dat dat niet genoeg is.
Lara Bodewitz: De Balie is niet zo moeilijk. Of je leert alles, of je haalt iemand van de
boekhandel.
Annette Maas: Afgelopen periode ging er weer alles fout met een team wat er een jaar
staat, dus het is goed dat je er wel staat als Bestuur.
Naomi van den Berg: Maak een combinatie tussen wat Edmond zei en ook dat de Balie niet
werkt.
Amelie van den Boom: Kijk naar een lange termijn oplossing.
Damian Waij: De Balie is een van onze grootste inkomens en hun ideeën kunnen de
reputatie hiervan erg vergroten en de commissies beter maken.
Ellen Klerkx: Het hangt er heel erg vanaf wie er op dat moment Baliedienst heeft.
Dascha Verhagen leest over de Opcie
Amelie van den Boom: Goed idee, maar hoe ga je derdejaars en Masters aantrekken?
Dascha Verhagen: Laatste paar weken zijn we bezig om Masters te contacteren. Arrival
Days, Picknick en Master praatjes. Ook hebben we goed contact met de Master
coördinatoren van Peda en Psycho.
Amelie van den Boom: Wat ga je doen als een eerste- of tweedejaars student bij de
commissie wil?
Dascha Verhagen: Iedereen kan er in, maar het wordt vooral gepromoot voor derdejaars en
Masters.
Esther Huiswoud: Is dit niet beleidscontinuering?
Dascha Verhagen: Aangezien het vorig jaar niet werkte, is het dan continuering?
Esther Huiswoud: Ja.
Dascha Verhagen: We zullen het verplaatsen.
Naomi van den Berg: Heb je de stages van de Masters in gedachten gehouden?
Dascha Verhagen: Weet ik niet.
Naomi van den Berg: Controleer het.
Bart van Wijck: Oplossing voor wat Naomi zei: Verlaag de lat. Als je zegt dat ze je misschien
kunnen helpen bij het organiseren en je rondleiden bij hun stage.
Dascha Verhagen leest over de Liftcie
Noa van der Plas: Ik denk dat het heel goed is dat jullie het terugveranderen naar hoe het
was, maar ik denk dat de motivatie dan heel laag gaat zijn omdat het niet zo’n groot
evenement is. Misschien januari, februari, maart?
Dascha Verhagen: Ik snap je punt, maar er is daar geen weekend wat zou kunnen. In januari
zijn er tentamens. En het paste ook niet in de jaarplanning. Om de motivatie hoog te
houden willen we ze motiveren om nog een activiteit te organiseren eerder in het jaar.
Noa van der Plas: Dat zou beter zijn.
Mike Bisschop: Het klinkt alsof je zegt “omdat je eerder problemen had, heb je nu twee
weekenden om te vullen” Hoe ga je dit doen? Ik zou adviseren om dit anders te
verwoorden of opnieuw over te denken?
Bart van Wijck: Je zegt dat het probleem is dat je vorig jaar niet vol raakte, maar in Oktober
lukte het ook niet, dus zeg dan gewoon dat het beter past in de jaarplanning.
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Esther Huiswoud: Waarom maak je het geen pilot? Roadtrip kan ook gewoon een
weekendje weg zijn.
Dascha Verhagen: We hebben daarnaar gekeken, maar in het HR staat dat de liftcie een
liftweekend organiseerd.
Amelie van den Boom: De manier waarop je het nu zegt is dat het enige probleem vorig
jaar de timing was, maar er waren er meer. Nu ga je ook tegen het HR in, want Roadtrip is
nog steeds geen liftweekend. En als je elke commissie gaat veranderen die vorig jaar niet
volkwam, heb je een hoop werk,
Dascha Verhagen: Daar ben ik het mee eens, maar vorig jaar was de timing ook slecht.
Amelie van den Boom: Er waren meer redenen, dus misschien anders verwoorden.
Chiara Rijlaarsdam: Ik denk dat het een goed idee is om het in oktober te houden. Ik vroeg
me alleen af waarom je het roadtrip wilt noemen als je nog niet weet wat de andere
activiteit zal zijn.
Dascha Verhagen: Beide activiteiten zijn roadtrips.
Famke Swinkels: Als je een commissie weer pilot maakt zit je niet meer vast aan het HR.
Amelie van den Boom: Ik denk niet dat de naam hoeft te veranderen, je kan het gelijk
houden.
Mike Bisschop: Ik stel voor nu een pause te houden, het volgende punt gaat heel lang zijn.
Dascha Verhagen leest commissie begroting
Naomi van den Berg: Er staat dat er een redenatie is van de commisse, maar ook een
begroting? Anders zou ik maar iets kunnen bedenken. Wat is het verschil tussen jullie die
beslissen en de voorzitters?
Dascha Verhagen: Ja, je hebt een begroting nodig, dit voegen we toe. Soms duurt het te
lang voordat ere en ABV is, dus als er een heel erg groot probleem, dan kunnen we dit snel
oplossen en in korte tijd,
Naomi van den Berg: Misschien een beetje anders verwoorden met het ‘het moet zo snel
mogelijk’.
Noa van der Plas: Ik ben het er niet mee eens dat je commissie budgetten kort om zo’n
grote flexpot te maken. Ook denk ik dat het heel goed is om de ABV te laten stemmen
zodat zij hun visie kunnen geven.
Dascha Verhagen: Ook denken we dat het belangrijk is om alle visies van de andere
voorzitters te weten, alleen als het echt snel nodig en de ABV ver weg is dan geven wij het.
Noa van der Plas: Nu voelt het makkelijkerom het te vragen en dan is het op het eind van
het jaar op.
Dascha Verhagen: We letten hier op gedurende het jaar.
Bart van Wijck: Doe dit misschien samen met de begroting.
Dascha Verhagen: Iemand met een vraag niet over de getallen?
Eline van Kreuningen: Je zegt dat je een mail gaat sturen nadat het geld is uitgegeven,
misschien doen voordat je het doet zodat andere voorzitters het kunnen zien.
Dascha Verhagen: Goed punt.
Niels Dijkshoorn: Hoe ga je er voor zorgen dat elke commissie evenveel recht hebben op
het geld, aangezien sommigen het eerder moeten gebruiken dan anderen.
Dascha Verhagen: We houden het in de gaten en verdelen het eerlijk. Het is niet alleen voor
geldproblemen, maar ook voor mogelijkheden.
Lisa Dennert: Je zei dat de ABV gaat stemmen of het geld gegeven mag worden, ook onder
150 euro. Als het heel belangrijk is en boven 150 euro, moeten ze dan nog steeds
stemmen?
Dascha Verhagen: Ja, of een spoed ABV.
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Ellen Klerkx: Ik vraag me af hoe je commissies gemotiveerd gaat hoduen om zelf te blijven
proberen?
Dascha Verhagen: Door de sponsor bijeenkomsten en de ABV.
Mike Bisschop: Misschien in plaats van een stemming in de ABV, print het plan uit en laat
de voorzitters langskomen om te tekenen.
Dascha Verhagen: We gaan kijken of dat mag.
Julia de Ruig: Ik denk dat het een heel goed idee is.
Esther Huiswoud: Al gedacht over hoe vaak een commissie dit kan aanvragen?
Dascha Verhagen: We gaan dit overleggen met de ABV en zien hoeveel er nodig is.
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Dascha Verhagen leest Accesibility
Esther Huiswoud: Ik zie niet in waarom het er in moet.
Dascha Verhagen: Vorig jaar stond het er niet in en het was minder netjes, kan er uit, we
gaan het wel doen.
Annette Maas: Top dat je het schoon wilt houden, niet haalbaar om het wekelijks te doen.
Als het lukt top, maar misschien toch een beetje jezelf in te dekken.
Dascha Verhagen: Ik heb er alle vertrouwen in dat het wel lukt.
Naomi van den Berg: Aan het eind staat dat “we strive to keep it attractive” hoe wil je dat
doen?
Dascha Verhagen: We willen dit doen door wat versiering, leukigheidjes e.d..
Naomi van den Berg: Wees ervan bewust dat iemand kan gaan zeiken in de ALV.
Julia: Als je 1x per week schoonmaakt, dan heeft het niet zo heel veel resultaat. Als je er nu
in zet 1x per week, dan kan het rommelig worden.
Amelie van den Boom: Wij hadden dit ook, met een paar puntjes waardoor het
oppervlakkig schoon lijkt. Het was wel echt te doen. Ik snap alleen niet hoe dit in
Accessibility past.
Dascha Verhagen: We hebben het onder accessibility geplaatst omdat het niet accesible is
als het een zootje is, of als de banken naar binnen staan gekeerd.
Amelie van den Boom: Het lijstje met die korte punten hing op de koelkast voor
aanspreekbaarheid. Let ook op dat voor external party’s het dan professioneel moet
blijken.
Lara Bodewitz: Wat bedoelen jullie met schoon?
Dascha Verhagen: Stofzuigen, doekje overheen halen etc.
Dascha Verhagen leest over de idea box
Mike Bisschop: Voeg toe wat je er mee gaat doen. Wat ga je met ideeën gaat doen?
Dascha Verhagen: Staat later.
Mike Bisschop: Voeg het nu toe.
Damian Waij: Innoveer je een kamer door de bus te plaatsen? Zeg gewoon dat je het gaat
plaatsen.
Bart van Wijck: Denk je echt dat het een probleem is om online je idee te geven?
Dascha Verhagen: Mensen klagen er over.’
Dascha Verhagen leest over film mini-events
Eline van Kreuningen: Leuk, maar ik zou film door activiteit vervangen.
Mike Bisschop: Het punt is dat als je er 4 films neerzet, dan heb je al veel tijd neergezet.
Dascha Verhagen: We willen ze vooral na borrels plaatsen, heel lowkey.
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Julia de Ruig: Ik denk dat je er meer uit kan halen als je er niet alleen een film van maakt.
Amelie van den Boom: Dit jaar is een filmweek ook geprobeerd. Ging dit goed?
Julia de Ruig: Er waren niet heel veel mensen maar het is simpel.
Mike Bisschop: Je bent bijna altijd illegaal omdat het buiten huiselijke kring is.’
Dascha Verhagen leest over Professionalization
Damian Waij: Goed punt, alleen als je kijkt naar onze posters lijken ze allemaal op elkaar,
Dus dan valt het niet op als je ze op een plek hangt.
Dascha Verhagen: Is dit dan geen challenge voor alle nieuwe promotie?
Naomi van den Berg: Mag er dan 1 poster in de kamer?
Dascha Verhagen: Ja.
Naomi van den Berg: En de prikborden?
Dascha Verhagen: Mogen ze zelf doen.
Julia de Ruig: Goede middenweg, een muur met alle activiteiten en dan een ander op een
keukenkastje.
Dascha Verhagen: Maar we willen er niet 2 in de kamer.
Esther Huiswoud: Als we het over professionaliteit hebben, dan hoort alle promotie bij
jullie. Dus plaats het onder kamer.
Pieter Braak: Als er een muur is waar posters hangen en ik ga niet op social media en een
commissie print zijn poster niet, hoe weten ze dan van het event?
Dascha Verhagen: Dit jaar was dat ook niet.
Amelie van den Boom: Zorg wel dat je niet de creativiteit inperkt van de commissies.
Eline van Kreuningen: Leuk top?
Casper van Tongeren: Stel dat ik wil gamecuben, wat dan? Of heel streng, of soepeler
verwoorden.
Dascha Verhagen: In de pauze wordt er eigenlijk nooit gegamed, dus ik denk dat het in de
praktijk geen probleem wordt.
Esther Huiswoud: Ik vind dit geen professionaliteit, ik vind dit meer kamer.
Dascha Verhagen: Ik vind het ook, misschien onder kamer plaatsen.
Esther Huiswoud: Doe je dan iets anders met professionaliteit?
Dascha Verhagen: Denk dat meerdere punten iets hebben, zoals template.
Mike Bisschop: Ik zou hem anders doen, in de ochtend beginnen en misschien gamecube
aanzetten als iemand wil.
Ellen Klerkx: Mike, dat hebben wij ook geprobeerd en ik denk dat je het dan heel goed in de
gaten moet houden. En is het alleen in de eerste week?
Dascha Verhagen: Tenminste in de eerste week, dat wil niet zeggen dat we de rest van de
maand de tv niet gebruiken voor promotie doeleinden.
Naomi van den Berg: Als je tegen iemand zegt dat je niet mag gamecuben, ben je niet heel
toegankelijk.
Amelie van den Boom: Zoals het hier staat moet de compilatie ook echt op de 1e van de
maand klaar zijn. Ik zag nergens de pauze film.
Dascha Verhagen: Die moet er nog in.
Noa van der Plas: Ik vind het nier erg als je 45 minuten, 1 week niet kan gamen.
Amelie van den Boom: Neem in het overleg dan ook mee dat in de jaren zoveel mogelijk
geinvesteeerd is om deze zo compleet mogelijk te maken.
Dascha Verhagen leest Involvement
Amelie van den Boom: Er is nu geen ALV voorzitter.
Dascha Verhagen: We hebben nog geen CoA.
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Amelie van den Boom: Ik zie de toegevoegde waarde niet, het is nu niet heel rommelig
Dascha Verhagen: Nu is iedereen al lang lid, en nog geen heel intense discussies.
Julia de Ruig: Ik vraag me af of het handig is om iemand van de RvA, want die kan dan geen
advies geven.
Dascha Verhagen: Wij hebben gekozen omdat diegene juist goed het verschil kan zien of
het nog waardevol is om er over te discussieren. CoA heeft als het goed is alle mening al
geuit.
Noa van der Plas: Wat is jullie redenatie om elke keer een GBM na een GM te plaatsen?
Dascha Verhagen: Het is lastiger om mense naar naar een ALV te brengen dan ABV, daarom
hebben we voor deze jaarplanning gekozen
Famke Swinkels: Er zijn wel heel veel situaties waarom je eerst de voorzitters wil horen.
Dascha Verhagen: We noteren het en gaan er over praten, zo hadden we nog niet naar
gekeken.
Jetty Klaver: Ik denk dat Famke een goed punt maakt en tijdens een ALV denk ik dat het
handig is om je RvA er niet in te zetten, omdat je die ook wilt horen.
Dascha Verhagen: Ik snap je punt, want ze zijn heel waardevol, maar als iemand geschikt is
voor ALV voorzitter is het RvA.
Esther Huiswoud: Hi, ik zou het er even uithalen en dan bespreken.
Amelie van den Boom: Een van de ongeschreven rollen is dat je ook kritiek geeft over
dingen waar de rest nog niet over na heeft gedacht. EN als RvA kun je dan advocaat van de
duivel geven. We moeten zometeen goed nadenken of de RvA ook gechikt kan zijn als RVA
voorzitter.
Dascha Verhagen: Als een van hen voorzitter is kan de rest dit ook doen omdat ze met
elkaar praten.
Mike Bisschop: De ALV voorzitter, mag die niks zeggen of een beetje zeggen? Denk er over
na.
Lisa Dennert: Er zitten er nu ook 3, waarom straks niet ook 3 mensen die ook capabel zijn?
Amelie van den Boom: Toen vorig jaar dit issue ook speelde, was de vraag wie gaat dit
doen.
Lisa Dennert: Nu is het toch zo dat er een voorzitter is en daar na instemming nooit
inspraak over gedaan.
Dascha Verhagen: Ik denk dat we het anders gaan verwoorden.
Dascha Verhagen leest over de idea box
Naomi van den Berg: Gaan jullie dan alle ideeën vooraf bespreken of alle ideeën daar dan
toelichten?
Dascha Verhagen: We gaan ze eerst bespreken en dan meenemen, nieuwe ideeën kunnen
we nog niet toelichten. We gaan alle ideeën als bestuur bespreken, wat niet wil zeggen dat
we alle ideeen in de ALV bespreken.
Mike Bisschop: Het eerste deel vind ik goed, tweede idee vind ik jammer dat het 2
maanden kan duren. Er staat niet dat je het idee meeneemt.
Dascha Verhagen: We gaan de verwoording aanpassen.
Nathalie Sluijs: Goed initiatief, ook voor de anonimiteit.
Julia de Ruig: Reactie op Mike, ik denk dat het er prima staat
Gijs van der Pijl: Ik vind het een goed punt, maar hoe blijft het anoniem als er altijd mensen
in de kamer zijn?
Dascha Verhagen: Online staat je naam erbij, in de kamer doe je een briefje, maar niemand
weet van wie het briefje is.
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Amelie van den Boom: Ik vind het een goed idee, maar denk er aan dat niemand er op zit te
wachten, omdat het helemaal op het einde is.
Dascha Verhagen leest transition yearly contribution
Ellen Klerkx: Ik vind vooral dat je dat eigenlijk hier kort moet uitleggen, voor mij kwam het
zonder achtergrond gek over, omdat het geen alternatieve regeling is, maar altijd al zo
gedaan.
Dascha Verhagen: Het heet de alternatieve regeling, we gaan er meer tekst bij zetten.
Annette Maas: Gaan mensen die nu lid worden jaarlijks betalen?
Dascha Verhagen: Nee, je moet alleen zeggen dat je dit jaar lid wilt blijven en volgend jaar
een vinkje moet zetten.
Naomi van den Berg: Waar het om gaat is dat je altijd een alternatieve regeling krijgt,
omdat ze over 3 jaar sowieso gaan evalueren.
Amelie van den Boom: Waar staat het geld op de begroting?
Dascha Verhagen: Komt straks.
Bart van Wijck: Kun je het ook per mail doen?
Dascha Verhagen: Ja, maar niet in de mail zelf. We kunnen wel een mail sturen met een link
erin staande. Nu krijg je op de site een pop up waarin je het vinkje aan moet vinken
Edmond Agabekian: Dus hoe is het vanaf 2021?
Dascha Verhagen: Tot aan 2021 kan je vinken, daarna ook.
Lisa Dennert: Investeer zoveel als je kan missen.
Dascha Verhagen: Voor nu hebben wij deze beslissing gemaakt, omdat het heel scheef
voelt om te korten op de leden van nu.
Lisa Dennert: Het bestuur van dan gaat dan heel erg veel moeten korten op de leden van
dan.
Dascha Verhagen: Ze missen 2000 euro, als wij 1000 kunnen opvangen is dat al goed.
Amelie van den Boom: Wil je het vastleggen, net als de Lucie?
Dascha Verhagen: Wordt lastig, we gaan het wel adviseren.
Amelie van den Boom: Voor een lustrum doe je 500 tot 1000, misschien beetje weinig.
Dascha Verhagen: Goed punt.
Dascha Verhagen leest Brand recognition
Julia de Ruig: Gaat dit ook over vakanties?
Dascha Verhagen: We moeten toevoegen tot aan juni.
Amelie van den Boom: Misschien kijken naar andere naam, nu een beetje zakelijk.
Dascha Verhagen: Goed punt, dit was het meest ladingdekkende, maar misschien als
image.
Dascha Verhagen leest over de app
Eline van Kreuningen: Ik vind het een creatief idee, maar denk je niet dat alleen actieve
leden gaan downloaden, niet actieve leden zijn dan snel weg door push messages, we
kunnen beter investeren in de overgang.
Dascha Verhagen: Voor ons jaar waarschijnlijk alleen actieve leden inderdaad, niet het hele
jaar en het is meer een cadeautje aan 73. Ook is er een trend gaande dat mensen geen
Facebook meer hebben, en als je af en toe een push bericht hebt herinner je mensen er wel
meer aan. Ik denk dat dit net zo goed een investering is in alle promotie die we doen.
Ellen Klerkx: Wat ik me afvraag is wat de app meer kan dan push berichten?
Dascha Verhagen: De website wordt niet zoveel bezocht. We denken dat de app wat dat
betreft makkelijker is en meer mensen bereikt. De bekende social media beginnen een
beetje te verdwijnen.
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Julia de Ruig: Waarom denken dat jullie het nu wel gaat werken?
Dascha Verhagen: Ik heb de notulen over het opstarten gelezen. Het ging er over dat de
app niet werkt, we willen nu via genkgo de app maken waardoor het aantrekkelijker wordt.
Ellen Klerkx: Volgens mij was de vorige app in een tijd waar veel mensen nog geen
smartphone hadden.
Mike Bisschop: Zijn de website en de app gelinkt?
Dascha Verhagen: Ja.
Mike Bisschop: Niet teveel dingen nu voor C&M? Ik heb het idee dat de website te weinig is
gebruikt. Ik denk dat als je je huidige kanalen zo goed mogelijk promoot, dan kan je op de
helft nog kijken of de app nog wat toevoegd.
Dascha Verhagen: Ik snap wat je bedoelt, maar de sociale media gaan snel verdwijnen. Die
website onderhouden moet toch en daarmee ook de app bijgwerkt.
Thierry Witschge: Het hoofdpunt is dat Facebook meer wegvalt en we moeten juist een
alternatieve modus zoeken. De app kan uitkomst bieden. Het wordt niet per se te druk,
omdat de webstie hetzelde is. Snapchat en Instagram zijn vrijwel hetzelfde. Het zal dus niet
heel veel meer werk opleveren.
Mike Bisschop: Instagram wordt steeds groter en ook het gat met contributie is belangrijk.
Kijk hier nog eens naar.
Annette Maas: Het staat in jullie beleidsplan, dus het moet er komen. Ik ga dit plan niet
instemmen als dit er in blijft staan, er gaat veel geld inzitten en ik vind het relevant hoe we
met de sociale media gaan promoten. Haal het uit je plan zodat we door kunnen gaan en
ga het halverwege het jaar nog een keer proberen.
Dascha Verhagen: Als we het er uithalen, dan kan het er niet meer komen.
Annette Maas: Dan zou ik er inzetten dat je het concept gaat opzetten, ik ga niet stemmen
als ik niet weet hoe het er uit komt te zien.
Dascha Verhagen: Precies zoals de site.
Mike Bisschop: Misschien naar overige investeringen plaatsen en dan in het jaar kijken.
Bart van Wijck: Hebben andere verenigingen dit ook?
Dascha Verhagen: Ja, het werkte goed, want je bereikt mensen die je anders niet bereikt.
Damian Waij: MFVU heeft het ook net van GenkGo, en check even hoe het gaat. Als het
flopt, is het zonde van het geld.
Amelie van den Boom: Toen het 3 jaar geleden een plan was, was het omdat er geld over
was van de begroting. Als je een plan hebt kun je altijd een ALV aanvragen en van de
spaarrekening nog betalen. Je kunt van bedrijven alle cijfers terugvragen over
achteruitgang.
Esther Huiswoud: Ik vind best dat mensen hun mening hier over mogen geven, want het is
een grote investering en het is iets nieuws. Daarom is er nu een discussie.
Pieter Braak: Wordt de app ook tweetalig?
Dascha Verhagen: Ja.
Noa van der Plas: Hoe wil je hier niet leden mee bereiken? Of mensen van buitenaf?
Dascha Verhagen: We hebben altijd nog de andere media, die gaan we niet minder
gebruiken
Noa van der Plas: Dus jullie gebruiken deze app vooral voor actieve leden?
Dascha Verhagen: Voor alle leden.
Lara Bodewitz: Het geld kan ook naar involvement, zodat je dan de mogelijkheid houdt
voor een grotere investering voor de overgang.
Bart van Wijck: Misschien er inzetten dat hij super mooi wordt en in de volgend ALV je plan
presenteren.
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Esther Huiswoud: Ik denk dat er veel meer dingen zijn waar je je geld in kan investeren, dus
zet het onder investering. Dan kun je het nog ergens anders inzetten
Dascha Verhagen leest Promotion
Julia de Ruig: Waarom staat dit niet bij beleidscontinuering?
Naomi van den Berg: Zij doen het ook bij een minor.
Dascha Verhagen: Gaat naar continuering.
Annette Maas: Wat ga je promoten?
Dascha Verhagen: Alle activiteiten, we zetten het er bij.
Mike Bisschop: Hoe doen jullie het precies?
Dascha Verhagen: Minimaal 2 mensen bij het praatje.
Ellen Klerkx: Per periode of semester?
Dascha Verhagen: Misschien aanpassen naar 2x per semester, omdat je in de korte periodes
misschien geen tijd hebt.
Casper van Tongeren: Zolang je er minimaal inzet zit je er niet aan vast. Er wordt ook
gezegd dat je meer kan dan je minimum.
Dascha Verhagen leest over merchandise
Annette Maas: Ik vroeg me af waar de kosten vandaan komen, of moet je gewoon dokken
als lid?
Dascha Verhagen: Net als dit jaar gewoon dokken.
Damian Waij: Zoals wij het hebben gedaan lukt het niet, je moet een investering doen,
anders lukt het niet omdat het te duur wordt. Ik heb echt mijn best gedaan leuke dingen te
vinden.
Esther Huiswoud niest
Dascha Verhagen: Omdat we waarschijnlijk het geld van de app naar overige investeringen
verplaatsen kunnen we leuke dingen vinden en Eleanor gaat dan veel bellen.
Eline van Kreuningen: Belleanor.
Esther Huiswoud: Als je er geld voor vraagt en niks investeerd, dan is het geen brand
awareness.
Amelie van den Boom: Wees niet bang om dingen te continueren het is niet erg om te
verbeteren of door te gaan. Wees ook niet bang om te investeren, want je gaat meer leden
terug zien.
Bart van Wijck: De VU had ook een plan voor VU kleding, misschien dat je met hen iets
samen kan doen.
Dascha Verhagen leest over active member clothing
Naomi van den Berg: Bedoel je met clothing de vesten of ook andere kleding?
Dascha Verhagen: We weten nog niet of het vesten worden.
Famke Swinkels: Het voelt alsof je hiermee het meerjarenplan tegenspreekt omdat we niet
meer een groep willen vormen.
Dascha Verhagen: Wij zien het als een bedankje, en de optie voor niet actieve leden kleding
blijft.
Amelie van den Boom: Ik snap dat het iets anders is dan wat 71 heeft gedaan, maar het
hoeft niet in het beleidsplan.
Dascha Verhagen leest Safety (eerst First Aid)
Naomi van den Berg: Wordt dit een acitiviteit vanuit het bestuur?
Dascha Verhagen: Ja.
Naomi van den Berg: Hoe ga je ze aanmoedigen?
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Dascha Verhagen: Omdat we het niet alleen voor actieve leden organiseren willen we ze
aanmoedigen door de meerwaarde ervan te benadrukken.
Naomi van den Berg: Het ding waar de meeste ongelukken gebeuren is de Woody’s, dus
dan wil ik nuchterdienst bij de Woody’s.
Dascha Verhagen: Ik snap je punt, we hebben het er ook over gehad. Alleen weet ik nu niet
meer of we al een besluit hadden genomen hier over, maar ik denk dat we na de evaluatie
ook hier een uitsluitend antwoord op kunnen geven. Er is al een offerte aangevraagd om te
kijken of het haalbaar is, dus is het een investering in leden en niet alleen bestuur.
Naomi van den Berg: Als je het doet, doe het op tijd.
Damian Waij: Ik vind een cursus op zichzelf staand een goed idee, hoe het is verwoord ben
ik niet mee eens. Daarnaast wil je graag alle actieve leden promoten, maar je hebt maar
weinig plekken.
Dascha Verhagen: Nee, maar met meer mensen gaat de korting achteruit.
Amelie van den Boom: Onderschat de populariteit niet, omdat je het bij een hoop
verzekeringen kan laten vergoeden. Ik zou er zeker wel aan meedoen, maar heeft het nut
gehad 69?
Esther Huiswoud: Nee, het voegde voor mij niks toe. Ten eerste was het een lsechte cursus,
want door zo’n middagje heb ik geen leven leren redden. Het voegde in de praktijk niks toe
Mike Bisschop: Het was een snelcursus en we hebben geenpraktijk gehad. Let er op dat je
kijkt wat je wilt.
Annette Maas: Houd er rekening mee dat de kosten echt snel op kunnen lopen als je meer
erbij wilt.
Ellen Klerkx: Ik ben blij dat het weer in een beleidsplan staat, want zeker op activiteiten als
ALW kan het belangrijk zijn. Goed dat je het aan alle leden aanbiedt.
Alessia van Overbeeke: Wat voor prijs moet ik aan denken? En super goed idee.
Dascha Verhagen: Zeker wel 60 euro.
Famke Swinkels: Kun je niet een nederlandse en engelse groep maken?
Dascha Verhagen: Puur voor reanimatie heb je een nederlandse cursus nodig.
Bart van Wijck: Kun je niet aan de MFVU vragen of ze ons wat willen leren? Je krijgt geen
certificaat, maar je leert wel wat.
Dascha Verhagen: Goed punt.
Amelie van den Boom: In hetzelfde jaar hebben we kinder reanimatie gedaan, hiervan heb
ik meer geleerd. Misschien die benaderen.
Dascha Verhagen leest Alcohol and Drug policy
Pieter Braak: In de nederlandse versie staat alleen drugsbeleid.
Dascha Verhagen: Dat moet in de nederlandse versie veranderd worden.
Bart van Wijck: Kun je alles voorlezen?
Mike Bisschop: Gezien de tijd misschien doorschuiven?
Dascha Verhagen: Ik wil hem graag nu doen, maar samengevat.
Dascha Verhagen vat drugsbeleid samen
Lara Bodewitz: Gaan jullie dat drinken van 18 jaar ook doorvoeren op ALD en ALW?
Dascha Verhagen: Ja, met bandjes.
Bart van Wijck: Je kunt altijd in gesprek gaan met iemand natuurlijk.
Dascha Verhagen: Klopt, maar er is vraag naar een strenger beleid.
Bart van Wijck: Wil je meer 18 NIX promoten?
Dascha Verhagen: Dat is afhankelijk van de activiteit, niet op de poster, maar je tekent er bij
elk evenement voor.
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Amelie van den Boom: Als iemand op ALD de wc onderkotst, ga je die dan verbieden mee
te gaan met ALW?
Dascha Verhagen: Dat is ech afhankelijk van de situatie.
Amelie van den Boom: Jullie zeggen dat jullie het hebben aangescherpt, waarin?
Dascha Verhagen: Sowieso was er niet op deze manier een alcohol beleid, en het is
aangepast dat je niet per se eerst gewaarschuwd moet zijn als het echt niet door de beugel
kan. Drugsbeleid noem ik zo.
Ellen Klerkx: Je krijgt altijd een waarschuwing of gesprek. Wat als je een gesprek met
iemand aangaat, maar diegene luistert niet. Wat is de consequentie?
Dascha Verhagen: Het is altijd afhankelijk van de situatie.
Amelie van den Boom: Wat heb je als lid voor optie als je het gevoel hebt dat je door het
bestuur niet gehoord wordt?
Dascha Verhagen: We voegen de CoA hier aan toe.
Amelie van den Boom: Hoe ga je als bestuur met vrienden of vriendinnen om?
Dascha Verhagen: Ik denk dat dit averechts gaat werken, omdat je ook persoonlijk geraakt
wordt hierdoor. Omdat ze weten dat ze jou in een hele lastige positie brengen. Zolang de
belangen teveel verstrengelen, gaan we naar een ander bestuurslid of de CoA.
Amelie van den Boom: Wat ga je doen als heel veel leden zeggen dat mensen drugs
hebben gebruikt, wie geloof je?
Dascha Verhagen: Ligt aan de situatie. Worden er feitelijke argumenten genoemd of is het
een beetje dronken praat van mensen?
Amelie van den Boom: Ik snap je, maar misschien heb je soms teveel vertrouwen in
bepaalde mensen, en het is heel lastig om van horen zeggen conclusies te trekken.
Dascha Verhagen: Ook verhalen over drugsgebruik is slecht voor het beeld van de
vereniging, dus dan kunnen ook waarschuwingen gegeven worden.
Amelie van den Boom: Maar hoe doe je dat als je het afneemt?
Dascha Verhagen: Vernietigen, door de wc of iets dergelijks.
Julia de Ruig: Ik vind het heel goed opgezet. Maar zet je bij dealen mensen de vereniging
uit?
Dascha Verhagen: Het is ook weer afhankelijk van de situatie.
Julia de Ruig: Ik vind het ook goed dat jullie niet overal een antwoord op hebben, want je
weet alles nog niet zo goed.
Bart van Wijck: Jullie zeggen dat als iemand het niet heeft gebruikt maar men denkt van
wel, dat dit net zo erg is wel gebruiken. Andersom dan ook?
Lara Bodewitz: Wij hadden afgelopen jaar dat iemand per ongeluk de drugs van vorig
weekend mee had genomen.
Dascha Verhagen: Daar is ook weer de eerste waarschuwing voor en alsnog vernietigen.
Lara Bodewitz: Geef dit ook mee aan je commissies
Naomi van den Berg: Ik vind het heel goed, ik denk dat het moeilijk te handhaven is. Ik vind
het lastig dat er “een clear line” staat, terwijl jullie alsnog alle macht hebben.
Dascha Verhagen: Dan gaan we die zin er misschien uithalen.
Julia de Ruig: Vervangen voor guideline.
Pieter Braak: Drugs vernietigen legt een zekere verantwoordelijkheid bij de vereniging.
Dascha Verhagen: Ze moeten het zelf vernietigen, je kunt niet het risico lopen dat het
gevonden wordt.
Amelie van den Boom: Hoe ga je dit handhaven voor activiteiten bij de kamer of tijdens de
introweek?
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Dascha Verhagen: Bij de kamer mag het niet van de VU, introweek is van de introweek.
Julia de Ruig: Vanaf nu is het alleen zo bij leden.
Dascha Verhagen: Bij niet leden dragen we de verantwoordelijkheid niet.
Edmond Agabekian: Maar is de vernietiging van drugs niet ook illegaal?
Dascha Verhagen: Ja, dus doe je zelf.
Lara Bodewitz: Iederen laten tekenen?
Dascha Verhagen: Ja, van tevoren op machtiging.
Lisa Dennert: Hoe werkt het voor de niet-leden?
Dascha Verhagen: Of de regels voor de VU, of de autoriteiten.
Julia de Ruig: Ik neem aan dat jullie het altijd gaan vermelden bij promotie.
Dascha Verhagen: Ja.
Dascha Verhagen leest Policy continuation
Mike Bisschop: Alles afkorten of alles uitschrijven.
Dascha Verhagen: Sommige dingen zijn al eerder genoemd, G5 is een naam.
Bart van Wijck: Was door 67e bestuur geintroduceerd.
Amelie van den Boom: Waarom ereleden niet?
Dascha Verhagen: Kunnen we doen.
Dascha Verhagen leest over first years event
Lara Bodewitz: Wij hebben de vraag gekregen of we het voor 2e en 3e jaar studenten
konden doen. Jullie ook?
Dascha Verhagen: Gaat alleen nu nog probleem zijn, want volgend jaar heeft iedereen hem
gehad.
Casper van Tongeren: Zorg dat er staat dat het een event is zoals vorig jaar, niet hetzelfde.
Dascha Verhagen leest over committee plan
Naomi van den Berg: Leuk dat jullie het continueren, maar wij kregen feedback dat het niet
goed beviel.
Dascha Verhagen: De voorzitters uit het Kandidaatsbestuur vonden het wel prettig, en we
kunnen het nog een kans geven.
Bart van Wijck: Ik mis Vrienden van de VSPVU.
Dascha Verhagen: Goed punt.
Dascha Verhagen leest over new member aim
Amelie van den Boom: Nu er ook Master leden zijn moet je de Statuten aanpassen omdat
die anders zijn.
Famke Swinkels: Dat hoeft niet.
Naomi van den Berg: Famke heeft gelijk, want er staat alleen dat een lid contributie
betaald, dus Master is gewoon lid.
Ellen Klerkx: Is dit gebaseerd op een percentage?
Dascha Verhagen: We hebben dit jaar veel meer eerstejaars, vandaar dat het hoger ligt.
Edmond Agabekian: Heb je een beeld van hoeveel mensen je nu al hebt?
Dascha Verhagen: Als er niks gebounced wordt, 363 Bachelor en 11 Master.
Amelie van den Boom: Denk aan iets leuks als je meer geld hebt.
Dascha Verhagen: Doen we, maar we lopen geen risico.
Dascha Verhagen leest Epilogue
Pieter Braak: Ik mis een zin over welke van de twee leidend is, nederlands of engels.
Dascha Verhagen: De engelse is leidend.
Mike Bisschop: Ik ga terug naar current state of affairs, in de statuten staat leden, niet leden
en oudleden.

10. financial statement 2018-2019
• Liz Masselink leest Income
• Julia de Ruig: Ik zou op basis van onze laatste berekeningen Bavaria minstens 1500 maken.
• Liz Masselink: Het wisselt een beetje de afgelopen paar jaar, dus vandaar 1250.
• Damian Waij: Snel vraagje aan 70. Wanneer is het ingestemd?
• Amelie van den Boom: Ergens rond december.
• Damian Waij: Dus om het dan meteen lager te doen zou ik niet doen.
• Liz Masselink: Hebben we wel gedaan al in de berekening.
• Mike Bisschop: Hoeveel krijg je van AthenaStudies? Ik denk namelijk dat het wel gaat
lukken. Misschien een hoger bedrag voor je sponsoring.
• Naomi van den Berg: Kijk uit met het omhoog gooien van Bavaria, want elke groep zijn
adere drinkers.
• Famke Swinkels: Krijg je over de gratis 200 liter ook sponsoring?
• Damian Waij: De sponsoring gaat per 1000.
• Julia de Ruig: Met 200 zou je nog minstens daar op uitkomen.
• Famke Swinkels: Kijk even hoe dat zit.
• Julia de Ruig: Op wat Mike zegt, gooi het lekker omhoog. Is prima te doen.
• Liz Masselink leest Board activities
• Amelie van den Boom: Vorig jaar hebben ze misschien wel zoveel uitgegeven, maar zoek je
een middenweg?
• Liz Masselink: We zochten een middenweg, maar de locatie van vorig jaar was ook wel een
stuk duurder. Ze hadden vorig jaar ook meer leden mee dan begroot was.
• Liz Masselink leest committees
• Eline van Kreuningen: Hoi. De actie is ook gekort en waarom? Waarom zijn de inkomsten zo
hoog?
• Liz Masselink: Ik heb de uitgaven inkomsten gebaseerd op vorig jaar. Op de begroting van
vorig jaar stond ook een hoog bedrag. Het was meer dat wij dit hebben gedaan om de
actie dit jaar te stimuleren om een iets grotere activiteit te kunnen laten doen. Je kan meer
vragen voor een kaartje.
• Eline van Kreuningen: De Congrescie wordt gekort. Maar dit jaar ging niet heel soepel,
maar hebben we wel veel geld voor sponsoring binnen gehaald en als we het geld van de
Ouderdagcie niet hadden gekregen, plus de korting hadden we 750 euro van de faculteit
moeten krijgen.
• Liz Masselink: Esther Eustace staat er heel erg voor open voor een andere invulling van het
faculteitsbudget.
• Lisa Dennert: Ik vroeg me af waarom er 200 euro meer in de commissies wordt gestopt dan
vorig jaar.
• Liz Masselink: We hebben meer inkomsten.
• Mike Bisschop: Ook bij de Liftcie worden de locaties duurder. Ik denk dat de Chronicles
helemaal niet zoveel te bieden heeft, want het is maar een los blaadje.
• Edmond Agabekian: Ik kan er ook aan toevoegen dat het heel erg lastig is.
• Liz Masselink: We gaan er nog naar kijken.
• Mike Bisschop; De Lucie wordt 1000 euro gegeven, maar wees niet bang iets er vanaf te
halen voor de overgang.
• Edmond Agabekian: Ik denk dat de inkomsten wel naar 400 euro kunnen. Ik vind dat de
Barcie perfect heeft gepresteerd, maar jammer dat een derde van hun budget wordt
weggehaald.
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Lisa Dennert: Liz zei dat de Barcie extreem goed gelopen is, dat viel wel mee. Dus met 100
euro moet het prima lukken.
Ellen Klerkx: Ik snap niet hoe je tot het besluit gekomen bent om de Liftcie een extra
activiteit met 200 euro minder te geven.
Liz Masselink: Heel goed punt, kans is groot dat het weer omhoog gaat.
Ellen Klerkx: Ik wil het nog even over de flexpot hebben. Wat als niemand de flexpot
aanvraagd?
Liz Masselink: Wij gaan ook goed in de gaten houden of er te weinig of teveel van wordt
aangevraagd. Als dit niet wordt gedaan gaan we kijken of we de commissies kunnen
aansporen het wel aan te vragen.
Ellen Klerkx: Dus zoals ik het nu zie gaat het echt om de extra dingen of in hulp toch?
Liz Masselink: Ja precies.
Noa van der Plas: Over de Feestcie, daarin is deze dus 100 euro omhoog gegaan. Dit jaar is
de Feestcie in de plus geeindigd.
Damian Waij: Nee deze eindigt zoals behoort.
Noa van der Plas: Over de Liftcie, in de zomer is het heel duur, als het niet in de
zomerperiode is dan valt dit best mee.
Lara Bodewitz: Jullie hebben de Feestcie 100 euro meer gegeven voor een groter gala, is
dat genoeg?
Liz Masselink: Wij geven dus 100 euro extra en de kaartjes zullen dan ook duurder worden.
Amelie van den Boom: Ik vind het persoonlijk jammer dat je het congres kleiner wilt maken,
want het is wel een van de mooiste en grootste evenementen. Misschien juist meer om
deze te prikkelen.
Liz Masselink: We willen juist in overleg met de oude voorzitters om te kijken hoe we het er
uit willen laten zien.
Amelie van den Boom: Het weekend was dit jaar ook duurder en met de bus hadden we
ook veel geluk.
Liz Masselink: Het ligt er natuurlijk ook aan hoe ver je gaat.
Amelie van den Boom: De Chronicles heeft heel vaak de flexpot moeten aanvragen.
Naomi van den Berg: Congres meer geld geven, want is ook goed voor het imago.
Damian Waij: Nogmaals, het is te weinig geld voor het congres. Geldt ook voor de Liftcie.
Over het idee van de flexpot: We zijn een best wel gevestigde vereniging en we hebben al
best wat ervaring. Moeten we dit niet goed over commissies kunnen verdelen?
Liz Masselink: Terechte opmerkingen.
Demi Acquoij: Ik wil een aftermovie maken om meer mensen te bereiken, hiermee kunnen
we waarschijnlijk meer mensen bereiken.
Alessia van Overbeeke: Geef geld voor congres, met het faculteitsgeld kan het goed komen
misschien.
Mike Bisschop: Als je nog een keer kijkt naar Congrescie, Chronicles en Liftcie is het een
heel goed plan.
Liz Masselink leest Board expenses
Lara Bodewitz: Je hebt een extra ALV, maar geen extra budget.
Liz Masselink: Weten we.
Lara Bodewitz: Als je die 600 euro meeneemt, dan heb je alsnog niet evenveel erbij gezet
als dat wij als vaste kosten hebben gemaakt. Jullie missen nu ongeveer 150 euro erbij.
Liz Masselink: Ik zie hem, we gaan het er over hebben.
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Amelie van den Boom: Leuk en lief dat je aan alle leden wilt denken, maar denk ook aan je
voorzitters in de ABV
Liz Masselink: Waar het eten naartoe gaat zijn snacks en drinken, dit willen we goedkoper
halen.
Mike Bisschop: Een van de koelkasten is kapot gegaan dei voor de Barcie heel fijn is, zorg
voor vervanging. Ik zou ook oppassen met de ABV.
Liz Masselink: Over de koelkast gesproken, hij neemt nu alleen ruimte in beslag. We zijn op
zoek naar een nieuwe.
Naomi van den Berg: Volgens mij hebben jullie 7 ABV’s, met 30 euro per ABV. Tray’tje is 15
euro. Denk er overna.
Ellen Klerkx: Waarom zijn de bestuurscadeautjes omlaag gegaan? Dat is best wel lastig.
Liz Masselink: Dat klopt. Wij vinden dat de prioriteit bij de leden ligt en niet bij ons. De rest
betalen we uit eigen zak.
Ellen Klerkx: Zou ik niet doen, het gaat om goed contact met de andere verenigingen.
Eline van Kreuningen: Het is waardevol voor je vereniging, dus waardevol om er geld in te
steken.
Julia de Ruig: Mee eens, het is niet minder belangrijk dan andere dingen. Het is niet zo dat
omdat het niet je eigen leden zijn, dat je er geen geld in hoeft te steken
Famke Swinkels: Ik ben het wel eens met minder geld. De waarde van het cadeautje staat
niet gelijk aan de waarde van je relatie met de vereniging.
Liz Masselink leest Investments
Damian Waij: Bij de VSPVU kamer staat er 350 euro, houd er rekening mee dat onvoorzien
dan ook veranderd. Hebben jullie rekening gehouden dat GenkGo adverteerd met excl
BTW kosten?
Liz Masselink: Ja rekening mee gehouden.
Mike Bisschop: Hoe duur zou het zijn om de app later aan te passen?
Liz Masselink: Zouden we moeten opzoeken.
Mike Bisschop: Als je nog geld overhebt zou ik de post promotie omhoog gooien.
Lara Bodewitz: Betalen jullie nog wel of niet september?
Liz Masselink: Ja.
Liz Masselink leest Active member rewards
Julia de Ruig: Ik vind het scheef dat je bij cadeau’s andere besturen in alle leden wilt
investeren, maar voor actief leden ook alles wil investeren.
Liz Masselink: Wij vinden het belangrijk dat we in alle leden investeren.
Lara Bodewitz: Ik kwam op minder actieve leden uit.
Liz Masselink: Onszelf niet meegerekend.
Damian Waij: Please wel doen.
Casper van Tongeren: Ik vind het commissie-tientje wel heel erg belangrijk. Het is maar 2
euro, maar die vind ik wel belangrijk. Wilde ik even delen.
Naomi van den Berg: Ik vind het leuk dat jullie willen investeren in alle leden, maar actieve
leden zijn meer waardevol, want die maken je vereniging. Jullie korten nu op elk actief
leden ding gekort. Ik vind dat je juist voor die leden een blijk van waardering moet geven.
Liz Masselink: We willen sowieso naar alle feedback kijken. Mogelijk ja of nee.
Amelie van den Boom: Zoals het er nu staat wordt je commissiekleding pittig duur.
Damian Waij: Het bedrag verschilt niet zoveel met dat van ons.
Liz Masselink: Het is nog niet vast gepint qua hoeveel geld het gaat kosten.
Amelie van den Boom: Maar let er op dat het niet heel duur gaat worden.

•
•

Noa van der Plas: Eens met Naomi van den Berg.
Ellen Klerkx: Ik sluit me aan bij wat er hiervoor is gezegd en ik heb het gevoel dat alles waar
op gekort is in de flexpot is gestoken.
• Liz Masselink: Alles wat in de flexpot is gestopt, komt vanuit de commissies. Het komt niet
van andere posten.
• Ellen Klerkx: Dan heb je daarna je vaste kosten omhoog gegooid en de rest lijdt daaronder.
• Liz Masselink: Er zijn meerdere dingen waar we rekening mee moeten houden. Het is
moelijk dat sponsoring en boekverkoop omlaag zijn.
• Liz Masselink leest Totals
• Damian Waij: De veranderingen die je wilt aanbrengen, doe dat in excel met alle
berekeningen.
• Amelie van den Boom: Een van de dingen in het meerjarenplan is imago, dus hoe je je
presenteert is heel belangrijk. Ik heb gehoord over een slechte grap die helemaal verkeerd
is gevallen.
• Dascha Verhagen: Dit is van lang geleden, hier hebben wij al uitvoerig onze excuses voor
aangeboden. Wij dachten dat zij dit wel kon hebben en er was sprake van een
miscommunicatie tussen beide partijen. Dit zullen wij nooit meer doen.
• Veranderingen worden doorgesproken van zowel beleidsplan als begroting
11. Council of Advice 2018-2019
• Lisa Dennert
• Famke Swinkels
• Mike Bisschop
• Naomi van den Berg
12. Transaction check committee 2018-2019
• Mike Bisschop
• Lara Bodewitz

13. Stemming in totaal 45 stemmen
• Voorzitster – Dascha Verhagen
o Voor 37
o Tegen 7
o Neutraal 1
• Secretaris – Sjoerd van den Assem
o Voor 39
o Tegen 5
o Neutraal 1
• Penningmeester – Liz Masselink
o Voor 39
o Tegen 5
o Neutraal 1
• Commissaris Communicatie en Media – Thierry Witschge
o Voor 45
o Tegen 0
o Neutraal 0

•

Commissaris Externe Contacten – Eleanor Koomen
o Voor 41
o Tegen 3
o Neutraal 1
• Commissaris Onderwijs – Eline Garssen
o Voor 40
o Tegen 3
o Neutraal 2
• Council of Advice - Lisa Dennert
o Voor 39
o Tegen 5
o Neutraal 1
• Council of Advice - Famke Swinkels
o Voor 44
o Tegen 1
o Neutraal 0
• Council of Advice - Mike Bisschop
o Voor 44
o Tegen 0
o Neutraal 1
• Council of Advice - Naomi van den Berg
o Voor: 45
o Tegen: 0
o Neutraal 0
• Transaction check committee - Mike Bisschop
o Voor 35
o Tegen 5
o Neutraal 5
• Transaction check committee - Lara Bodewitz
o Voor 44
o Tegen 0
o Neutraal 1
• Beleidsplan
o Voor 26
o Tegen 18
o Neutraal 1
• Begroting
o Voor 33
o Tegen 7
o Neutraal 5
• Liftcie pilot ingestemd met meerderheid
14. W.V.T.T.K.
15. Vragen
16. Afsluiting
Laatste tijd 03:25

