1. Opening – Geopend om 18:08:
Kirsten Koolhof: Hallo iedereen, welkom op de tweede Algemene Leden Vergadering van het
jaar. Super leuk dat jullie hier allemaal kwamen! Voordat we beginnen, zal ik de regels
uitleggen voor mensen die nieuw zijn bij algemene vergaderingen. In de Algemene Leden
Vergadering bespreken we als Bestuur alle dingen die gaande zijn in de vereniging. We zullen
ons beleid en budget evalueren dat we hebben gemaakt en waaraan we in het begin van het
jaar hebben gestemd. Dit is ook de plek waar je je gevoelens en zorgen kunt uiten. Als je een
vraag hebt, kun je een hand opsteken en Karlo Welch zal je naam noteren. Hij zal
aankondigen wanneer het jouw beurt is om je vraag te stellen.
2. Mededelingen:
Kirsten Koolhof: Algemene Leden Vergaderingen zijn er om u informatie te geven en uw
zorgen kenbaar te maken. Respecteer elkaar daarom en laat elkaar spreken. We stellen het
ook op prijs als u oplet en stil bent. Geniet van de vergadering.
a. Amelie van den Boom gaf Damian Waij toestemming om te stemmen.
b. Mike Bisschop gaf Margot Bakkes toestemming om te stemmen.
c. We gaan door tot 01:00 vanwege onze tijd met beveiliging.
d. Sara Elfvengren komt later.
e. David Tetteroo komt later.
f. Nandagopal Jafarian komt later.
g. Marianna Del Vecchio zal eerder vertrekken.
h. Aleksander Kobylinski zal eerder vertrekken.
i. Iris Doodeman zal eerder vertrekken.
3. Goedkeuring van notulen:
Geen opmerkingen.
4. Goedkeuring van agenda:
Kirsten Koolhof: We willen de volgende dingen toevoegen:
a. We willen graag stemming aanpassing begroting toevoegen aan punt 8.
b. We willen graag stemming Advisory Board toevoegen bij punt 9.
c. We willen jaarlijks lidmaatschap toevoegen op punt 10.
d. We willen Kandidatuurbestuur informatieavond toevoegen op punt 11.
e. We willen Ideeënbus toevoegen bij punt 12.
Dit is al aangepast als u vandaag de agenda van ons hebt ontvangen.
5. Eindafrekening 72e Bestuur:
Kirsten Koolhof: Ik zal het woord aan Alessia van Overbeeke geven om je de definitieve
jaarrekening van het 72e Bestuur te geven.
*Alessia van Overbeeke legt Inkomen uit *
Geen vragen.
*Alessia van Overbeeke legt Bestuursactiviteiten uit*
Geen vragen.
*Alessia van Overbeeke legt commissies uit*
 Damian Waij: Er ontbreekt een min in de Yearbook Committee en dat leidt tot
verschillende resultaten in de begroting. Dat zou uw virtuele resultaat 2666,57
maken.
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Alessia van Overbeeke: Oh ja, mijn fout. Bedankt voor het opmerken.
Lizaveta Vitsiankova: Ik vroeg me af, het Magazine is net als Online, toch?
Alessia van Overbeeke: Ja.
Casper van Tongeren: Voor het jaarboek wordt de prijs altijd aangepast aan breakeven, dus hoe komt dat?
 Demi Acquoy: Heeft niet iedereen voor zijn boek betaald of is er iets mis met de
sponsoring?
 Liz Masselink: Alessia van Overbeeke en ik zullen er in de pauze naar kijken omdat
het mijn fout is dat ik het ben vergeten te controleren.
*Alessia van Overbeeke legt Bestuurskosten uit*
Geen vragen.
*Alessia van Overbeeke legt Investeringen uit*
Geen vragen.
*Alessia van Overbeeke legt Actieve Ledenbeloningen uit*
Geen vragen.
*Alessia van Overbeeke legt Totalen uit*
 Giovanni Stickdorn: Kunt u kort uitleggen wat het verschil is tussen het huidige saldo en het
virtuele saldo?
 Alessia van Overbeeke: Huidige balans is wat we eigenlijk hebben en de virtuele balans is wat
we verwachten te hebben.
 Damian Waij: Er is nog veel geld over, waarom?
 Alessia van Overbeeke: Het is omdat er veel naar besparingen ging en dat is goed voor de
vereniging omdat deze groeit.
 Casper van Tongeren: Op dit moment is er een verschil tussen het huidige en virtuele
resultaat voor onvoorziene uitgaven en dat moet nu worden aangepast aan de werkelijke
saldo?
 Alessia van Overbeeke: Precies, bedankt!
6. Update van beleidsplan:
Bedankt Alessia van Overbeeke, ik zal je nu een update over het beleid geven: Voordat we
beginnen, worden al onze beleidspunten getoond in de PowerPoint boven me. U vindt het
ook terug op de VSPVU-website.
a. Inzet:
i. Mini-evenementen:
Kirsten Koolhof: We organiseren veel mini-evenementen, we hadden Halloween, Tosti
donderdag, bierpongtoernooi en Welcome to Amsterdam. Het volgende minievenement zal morgen de pre-Borrel zijn. We genieten van deze ingehouden minievenementen en zullen ze blijven organiseren.
 Liz Masselink: Er is een kleine typefout: Deze moet "Dit is bijvoorbeeld" en nu
"Dit blijkt bijvoorbeeld" zijn.
 Kirsten Koolhof: Bedankt voor de reactie, we zullen deze aanpassen.
ii. Transparantie:
Kirsten Koolhof: Er komt binnenkort een nieuwsbrief waarin we als Bestuur ook wat
zullen vertellen over wat we doen tijdens ons Bestuursleven en waar we mee bezig
zijn. In de informatiebrief die u maandelijks ontvangt, werken we ook bij over alle
activiteiten die eraan komen.
 Damian Waij: Ontvangen wij een maandelijkse nieuwsbrief?
 Kirsten Koolhof: Dat moet omdat we het met Mailchimp verzenden en dat is
verbinden via het ledenbestand.
 Damian Waij: Laat maar zitten, ik heb het gezien maar vergeten. Mijn fout.
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iii. Externe relaties:
Kirsten Koolhof: We sturen een inleidende e-mail naar alle coördinatoren van
psychologie en kinderstudies. Sommige coördinatoren waren geïnteresseerd, met hen
plannen of plannen we dingen zoals lezingen. We zijn ook van plan om de komende
maanden een Tutor Borrel voor docenten en studenten te organiseren.
 Damian Waij: Heb je al een date?
 Kirsten Koolhof: Nee, maar we plannen het in april of mei, omdat het past bij
de carrièremaand.
iv. Goodies:
Kirsten Koolhof: We hebben een VSPPLU gemaakt, dit is een paraplu met ons logo. We
hebben nog niet zoveel verkocht, dus we willen er meer promotie voor maken. Je kunt
ze in de kamer kopen als je interesse hebt. We zijn ook van plan om nog een
merchandise te kopen.
 Casper van Tongeren: Heb je al een idee?
 Kirsten Koolhof: Ja, Spelkaarten.
 Sjoerd van den Assem: Ik vind het leuk, maar je hebt niet zoveel geld aan
merchandise, dus hoe gaat dat in zijn werk?
 Kirsten Koolhof: We stemmen voor de aanpassing van de begroting, dus u zult
zien hoe dat op dat moment zal werken.
v. VSPVU-kamer:
Kirsten Koolhof: We hebben een schoonmaakschema dat we proberen te volgen om
de kamer schoon te houden. Er is een nieuwe bar met twee kranen en we hebben een
nieuwe tv. Ook hebben we de lay-out gewijzigd. Op 29 januari zal er een grote
schoonmaak dag zijn na enkele opmerkingen. We zullen de hele VSPVU-kamer en
opslag opruimen.
 Damian Waij: Ik wil benadrukken, maak alsjeblieft meer schoon dan nu. Je
hebt het in je beleid opgenomen, dus je was in de sfeer van het opruimen van
de kamer. Hoe heb je de tv nu ook gebruikt?
 Kirsten Koolhof: Dat zullen we ook doen, over de tv: We zijn niet zo digitaal
slim, dus we kijken ernaar om het meer te gebruiken en productiever en
gebruikt te maken.
 Damian Waij: Alsjeblieft, want het kost geld.
b. Leden:
i. Nieuwe leden:
Kirsten Koolhof: We hebben in totaal 486 nieuwe Bachelor-leden en 15 nieuwe
Masterleden, dus we hebben ons doel, dat in totaal 499 nieuwe leden was, al bereikt.
 Liz Masselink: Ben je van plan iets te doen voor de masterstudenten?
 Kirsten Koolhof: We hebben in september een masterlunch gepland en we
zullen later dit jaar nieuwe opties voor masterstudenten bekijken.
 Damian Waij: Houdt dit aantal rekening met alle mensen die niet hebben
betaald?
 Alessia van Overbeeke: Er is nu een verschil en we zijn bezig met het aantal
leden dat heeft betaald. Dus het bevat een aantal mensen die niet hebben
betaald en sommige zijn al verwijderd.
 Giovanni Stickdorn: Hoe weet je hoeveel studenten psychologie zijn?
 Kirsten Koolhof: Door de vormen te tellen en te kijken hoeveel mensen uit de
psychologie kwamen.
ii. Ledeninitiatief:
Kirsten Koolhof: Voor mensen die niet weten wat het is, als lid, als je een leuk idee
hebt, kun je het voorstellen in de ideeënbus. We zullen deze tijdens de Algemene
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Leden Vergadering voorlezen en als ze aantrekkelijk worden bevonden, ontvangt u
een budget waar u uw idee tot een activiteit kunt laten worden. We hebben ons nog
niet op het ledeninitiatief gericht. We plaatsen nu promotieberichten om mensen te
laten weten dat ze het kunnen gebruiken, omdat het ook een deadline van 31 maart
heeft.
iii. Workshops:
Kirsten Koolhof: We hebben contact met het bedrijf Youth Factory. Ze bieden veel
workshops, zoals het opbouwen van je CV en presentatievaardigheden. We hebben
een vergadering met hen gepland in februari om een datum te bepalen en het idee
concreter te maken. We verwachtten de eerste workshop eind maart of begin april,
afhankelijk van de beschikbaarheid van dit bedrijf.
 Thierry Witschge: In het beleidsplan staat dat je een enquête houdt om de
belangstelling voor de workshops te meten, heb je dat gedaan?
 • Kirsten Koolhof: We bedoelen als een evaluatie.
 • Thierry Witschge: Ohh op die manier, nou, waarom niet allebei?
 • Kirsten Koolhof: Goed idee, bedankt.
 • Liz Masselink: April is een drukke maand, dat zou ik niet doen.
 • Kirsten Koolhof: Goed punt, bedankt.
 • Casper van Tongeren: Houd er ook rekening mee dat eind maart op
examenmomenten is.
 • Kirsten Koolhof: Goed punt ook, dank je.
iv. Actieve Leden Sollicitaties:
Kirsten Koolhof: We hadden veel Actieve Leden sollicitaties. Geïnteresseerden
ontvingen een e-mail met informatie die in de vierde week van september werd
verzonden. Na twee weken ontvingen ze een uitnodiging voor een aanvraag.
 Sjoerd van den Assem: Ik maak me een beetje zorgen: Ik heb het misschien
gemist, maar is er nog steeds promotie voor niet-gevulde commissies?
 Kirsten Koolhof: Ja en we zullen er meer over praten in commissies.
 Margot Bakkes: Kwam iedereen die solliciteerde in een commissie?
 Kirsten Koolhof: Helaas niet omdat er enkele mensen waren die alleen
solliciteerden naar enkele commissies die vol zaten met andere mensen.
c. Commissies:
i. Pilot commissies:
Kirsten Koolhof: We hebben vier pilootcommissies: Zij zijn de Career Committee, de
Hitchhike Committee, de Parent’s Day Committee en de Sports Committee. Omdat we
niet genoeg leden hebben gevonden voor zowel de Hitchhike als de Introduction
Committee, hebben we besloten om de Introduction Committee prioriteit te geven en
de Hitchhike Committee dit jaar te sluiten. Nu leggen we al onze aandacht op het
vinden van nieuwe leden voor de Introduction Committee. Als we niet genoeg leden
vinden, zullen wij als Bestuur en met extra hulp van de faculteit veel werk voor deze
commissie doen. Voor het vinden van nieuwe leden zullen we ons ook richten op de
uitwisselingsstudenten die terugkomen en meer promotie maken. Ook zullen
Bestuursleden en faculteit een vaste geplande vergadering houden voor de
introductie om het uit te werken, evenals voor het zoeken naar leden.
 Sjoerd van den Assem: Ik denk dat het goed is voor dit jaar om de Hitchhike
Committee over te slaan, maar hoe zit het met dat ene lid dat daar was?
 Kirsten Koolhof: We hebben er met hem over gesproken en omdat het zijn
voorkeur is om niet naar andere commissies te gaan, daarom zal hij geen
actief lid zijn, maar ter compensatie zal hij deelnemen aan Active Member
Weekend.
 Juli Dylla: Dus er zal geen Hitchhike Weekend zijn?
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Kirsten Koolhof: Niet dit jaar.
Margot Bakkes: Heb je er al aan gedacht om een van de commissies al te
stoppen?
 Kirsten Koolhof: Dat deden we niet, maar we komen er in Algemene Leden
Vergadering 3 op terug.
 Damian Waij: Is de Bar Committee een piloot?
 Iedereen: Ja.
ii. Magazine Committee:
Kirsten Koolhof: De Magazine Committee is veranderd in de Online Committee. Deze
commissie had een ruwe start, maar na een paar vergaderingen zal de eerste
nieuwsbrief naar verwachting in februari verschijnen.
iii. Engelse namen:
Kirsten Koolhof: We noemen onze “Raad van Advies“ nu de Advisory Board of afgekort
AB. Ook gebruikt de vorige Child Studies Committee nu de Nederlandse naam
“Pedagogiek Commissie“. We gebruiken de Nederlandse naam omdat al hun
activiteiten en de hele studie in het Nederlands is.
 Damian Waij: Blijft de Pedagogiek Commissie daar?
 Kirsten Koolhof: We hebben erin gestemd als de Pedagogiek Commissie.
 Liz Masselink: Child Studies is in 4 jaar eerder verkozen als Pedcie, dus dat
moet zo blijven.
 Kirsten Koolhof: We hebben erin gestemd als de Pedagogiek Commissie, maar
we nemen tijdens de pauze contact met je op.
iv. Kerstkaarten:
Kirsten Koolhof: Elk actief lid en elke broer- en zusvereniging ontving een kerstbrief.
Helaas hebben we een paar brieven terug ontvangen en na het opnieuw verzenden
hebben we er nog een paar teruggestuurd. Dus als u een actief lid bent en u geen
kerstkaart hebt ontvangen, kunt u deze ophalen bij de VSPVU-kamer.
 Casper van Tongeren: Is dit aan elke commissie meegedeeld?
 Kirsten Koolhof: Nog niet, maar we laten het iedereen weten in de Actieve
Ledenchat.
d. Herkenning:
i. Media:
Kirsten Koolhof: We investeren meer in betaalde promotie via Facebook en Instagram.
We werken onze LinkedIn bij en richten ons nu op het toevoegen van externe functies
zoals alumni. We plaatsen ook dingen op LinkedIn, zoals EHBO. We zullen daar ook
carrière- of educatieve evenementen promoten.
 Sjoerd van den Assem: Hoe kan ik een connectie met je zijn op LinkedIn? Ik
kon het niet vinden.
 Kirsten Koolhof: Oh, we zullen er naar kijken hoe we kunnen worden
gevonden.
 Kerem Özel: Ik heb het ook toegevoegd in de nieuwsbrief onderaan.
 Sjoerd van den Assem: Oké, bedankt.
ii. Website:
Kirsten Koolhof: We hebben intern veel veranderd aan onze website. We hebben
bijvoorbeeld het organisatiegedeelte van de beheerder gereorganiseerd, zodat alle
leden bij het aanmelden in de juiste mappen worden geplaatst en op een zodanige
manier dat het voor de komende secretaresses gemakkelijker dan voorheen zal zijn.
We hebben ook de aanmeldpagina's voor Bachelor & Masters en de accountpagina
aangepast, zodat alle informatie, inclusief bankrekeningnummers, op een AVG-veilige
manier kan worden ingevuld. We hebben ook het vinkje "Ik wil lid blijven 2020-2021"
en een pop-up op de website toegevoegd om leden te waarschuwen, dus controleer
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ook je lidmaatschap. Ten slotte zijn we nu alle formulieren en documenten aan het
opruimen en in de komende periode proberen we de website duidelijker te maken
met minder pagina's en meer informatieve pagina's. We hebben dit allemaal gedaan
ter voorbereiding op de jaarlijkse bijdrage en mensen zoveel mogelijk digitaal te laten
aanmelden. Wanneer de pagina's zijn gereorganiseerd, nemen we contact op met
Genkgo voor het ontwerpmatig bekijken van website-revisies, omdat onze prioriteit
ligt bij gebruiksgemak en toegankelijkheid. We hebben dit ook gedaan omdat het de
tijd dat Genkgo aan de website moet werken, zal verminderen, wat ook lagere kosten
en meer ruimte voor verbetering betekent.
iii. Educatie:
Kirsten Koolhof: We gaven lezingen over bepaalde onderwerpen in elk jaar van
bachelor Psychologie en Pedagogiek. Omdat de colleges erg druk zijn, hebben we
afgesproken om vanaf de 4e periode opnieuw collegegesprekken te houden.
 Thierry Witschge: Dit is misschien een beetje dom, maar waarom wordt dit
Educatie genoemd?
 • Kirsten Koolhof: Het gaat meer om de connectie met educatieve delen.
 Thierry Witschge: Natuurlijk, maar nu lijkt het erop dat we mensen opleiden,
maar ik heb het misschien gemist, mijn slechte.
e. Bewustwording
i. Milieu:
Kirsten Koolhof: We richten ons op het milieu en houden het in ons achterhoofd. We
hebben binnen ons Bestuur een werkgroep opgezet die wekelijks bijeenkomt om
nieuwe ideeën te bespreken en naar milieuvergaderingen van de VU gaat om ze te
inspireren. We hebben al een aantal dingen geïmplementeerd: We gebruiken de
herbruikbare plastic bekers en gebruiken geen plastic bestek op een van onze
evenementen met uitzondering van wat we nog hadden.
 Giovanni Stickdorn: Voor het Introductieweekend: Koop je er iets voor?
Omdat het een puinhoop was tijdens het introductieweekend.
 Kirsten Koolhof: Ja, inclusief het milieu en bewustzijn, daarom zetten we dit
deel in, maar ook voor Introductieweekend et cetera.
 Casper van Tongeren: Veel introductieweekenden hadden te weinig bekers,
het was een ramp.
 Kirsten Koolhof: We hebben meer dan 200 bekers die we kunnen wassen en
hergebruiken.
 Casper van Tongeren: Ik zou aanraden om meer bij Bavaria te bestellen omdat
ze gratis zijn.
 Damian Waij: Of breek gewoon je bekers niet.
 Demi Acquoy: Of geef een munt voor een beker en laat mensen betalen als ze
hun bekers verliezen.
 Kirsten Koolhof: We zullen opties onderzoeken om de bekers opnieuw te
gebruiken en niet te breken.
 Iris Doodeman: We gebruikten ze tijdens een Barco, torens met kopjes vielen
en ze waren erg sterk: Er brak niets. Dus geen zorgen daar.
 Thierry Witschge: Of doe iets met een thema "Breng je eigen beker" Ik weet
het niet.
 Kirsten Koolhof: We houden er rekening mee, bedankt voor de meerdere
ideeën.
ii. Veiligheid:
Kirsten Koolhof: Bestuursleden houden zich aan de regel om 24 uur van tevoren de
Bestuurspas te vragen. Alle Bestuursleden vullen het aanvraagbestand in als we het
nodig hebben. Het is nog geen probleem geweest met deze deadline voor aanvragen.
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f.

Beleidscontinuering:
i. Vertaling en internationalisering:
Kirsten Koolhof: We blijven alle openbare documenten in het Nederlands en Engels
verstrekken, zoals de documenten van de Algemene Leden Vergadering. Persoonlijk
wil ik me verontschuldigen voor het feit dat deze documenten van de Algemene Leden
Vergadering deze keer te laat zijn. Dit komt door een aantal persoonlijke problemen
waarmee ik tijdens de kerstvakantie te maken kreeg. We zullen voorkomen dat dit de
volgende keer gebeurt.
ii. Algemene Leden Vergadering:
Kirsten Koolhof: We zullen vier Algemene Leden Vergaderingen organiseren, dit zal
onze tweede zijn, op 4 maart wordt de derde gehouden en op 10 juni onze vierde.
 Sterre Klazes: Betekent dit dat de commissies alle documenten in beide talen
of alleen in het Engels moeten vertalen?
 • Kirsten Koolhof: Ik kom op je terug, maar ik denk dat alleen Engels goed is.
 • Sterre Klazes: Omdat het beleidsplan alles vermeldt.
iii. Algemene Bestuursvergadering:
Kirsten Koolhof: Als mensen niet weten wat dit is: Dit is een vergadering waar alle
voorzitters van de commissies, Advisory Board en wij het Bestuur om de zes weken
ontmoeten. We hadden al 4 Algemene Bestuursvergaderingen en twee komen er nog
aan. We proberen voor onze algemene vergadering met onze voorzitters te zitten.
Soms hebben we dit niet gedaan, dus we zullen ons hier tijdens de komende
Algemene Bestuursvergaderingen meer op concentreren.
iv. Vergaderingen:
Kirsten Koolhof: We wonen verschillende vergaderingen bij, zoals SSPN, LOOP en de
G5. Dit zijn vergaderingen met andere verenigingen van binnen en buiten de VU. We
bespreken actuele zaken binnen de vereniging.
v. Functionering:
Kirsten Koolhof: We hebben met bijna iedereen in de commissies functietrainingen
georganiseerd en er zijn er nog enkele gepland. We kwamen erachter dat 3
functietrainingen te veel zijn en besloten daarom de functietraining in december niet
te houden. Dit was ook te wijten aan gebrek aan tijd om bij de 5 te zijn. Maar in maart
zullen we de functietrainingen organiseren om alle commissieleden opnieuw op te
frissen.
vi. Verjaardagskaarten:
Kirsten Koolhof: Verjaardagskaarten worden geschreven en aan het einde van de
maand verzonden naar alle Actieve Leden.
vii. Budgetten:
Kirsten Koolhof: Commissies zouden hun commissie tien begrotingen kunnen
gebruiken. We hebben de deadline vastgesteld op 7 januari. Dus we hebben het nu
afgesloten. Ook kunnen mensen nog steeds het flexibele commissiebudget aanvragen.
Dit is een budget dat commissies kunnen gebruiken om hun evenement te verbeteren
met een beetje extra budget. Het budget wordt gevraagd door de voorzitter van de
commissie in de Algemene Bestuursvergadering.
viii. Educatie:
Kirsten Koolhof: Tijdens de pauzes in september en oktober hebben we snacks en
lidmaatschapsformulieren verzorgd in het vak Psychologie en Pedagogiek.
ix. EHBO-cursus:
Kirsten Koolhof: We hadden onze EHBO-cursus, 17 mensen kwamen opdagen. We
vonden het erg leuk, maar helaas hebben we niet genoeg tickets verkocht en een
verlies van 227 euro gemaakt. Daarom adviseren we het volgende Bestuur om opties
te onderzoeken om het goedkoper te maken of anders te organiseren.
x. Alcohol & Drugsbeleid:
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Kirsten Koolhof: We houden ons aan het alcohol- en drugsbeleid dat het Bestuur van
2017-2018 heeft bedacht. We hoefden er niet naar te handelen.
 Sjoerd van den Assem: Ik weet dat het 71ste Bestuur ermee is gekomen en we
hebben het veranderd, dus welke gebruiken jullie?
 Kirsten Koolhof: De meest recente.
 Sjoerd van den Assem: Dan moet je toevoegen dat het werd bijgewerkt in het
Bestuursjaar 2018-2019.
xi. Long-Term Plan:
Kirsten Koolhof: Dit jaar hebben we de taak om het Meerjarenplan voor 2020-2023 te
herschrijven. Hierin schrijven we lange termijn-doelen die we willen bereiken voor de
vereniging. We beginnen met het herschrijven, daarom gaan we contact opnemen
met vorige boards om hierover te brainstormen. We vinden ook de mening van onze
leden erg belangrijk, dus als u denkt dat er iets moet worden aangepakt, aarzel dan
niet om contact met ons op te nemen.
 Margot Bakkes: Gaat u het Meerjarenplan evalueren bij het presenteren van
het volgende plan of ervoor?
 • Kirsten Koolhof: We zullen het moeten bespreken, maar het klinkt als een
goed idee.
7. Update van begroting:
Kirsten Koolhof: Ik zal het woord aan Alessia van Overbeeke geven voor een update van de
begroting.
*Alessia van Overbeeke presents Income*
 Liz Masselink: Ik wil graag een Engelse versie.
 Casper van Tongeren: Ik ben benieuwd of de rente op de bankrekening definitief is?
 Alessia van Overbeeke: Ik weet het niet zeker.
 Casper van Tongeren: Oké, omdat het klinkt alsof we veel geld hebben, maar het
daalt?
 Alessia van Overbeeke: Omdat het niet gespreid was over het hele jaar en de
besparingen niet zo hoog zijn toen ik begon.
 Sjoerd van den Assem: Ook de rente is op dit moment bijna 0 procent.
*Alessia van Overbeeke presents Board Activities*
 Sjoerd van den Assem: Misschien goed om iedereen te vertellen waarom het virtuele
van Active Member Weekend hoog is. Ook wat betreft de Bestuursborrels, is de
derde borrel al verwerkt?
 Alessia van Overbeeke: Nog niet. We hebben meer geld op Active Member Weekend
omdat we een bedrag van Active Member Clothing hebben overgedragen naar het
Weekend.
 Liz Masselink: Ik begrijp waarom het nu anders is, maar waarom heb je de kleding
gebruikt? Is het niet hetzelfde dat de prijs moest worden aangepast?
 Alessia van Overbeeke: Dat is waar, maar veel hebben de trui niet besteld en het zou
hem veel te goedkoop maken. In discussie met de Financial Audit hebben we het
verplaatst. Ook hebben we een geweldig evenement voor het Active Member
Weekend.
 Liz Masselink: Is de Tosti Thursday-machine alleen voor mini-evenementen en niet
voor de kamer?
 Alessia van Overbeeke: We gebruiken het alleen voor het Tosti Thursday-minievenement en we gebruiken die machine alleen voor de evenementen, wanneer je
een tosti maakt in de kamer zelf, gebruik je de machine niet, maar ik zal er naar
kijken.
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*Alessia van Overbeeke presenteert Committees*
 Liz Masselink: De Hitchhike Committee wordt geannuleerd, dus hoe zit het met het
geld?
 Alessia van Overbeeke: We hebben het nog niet besloten, omdat we vorige week
hebben besloten de commissie te annuleren en omdat we enkele punten hebben die
we voorlopig open zullen houden.
Liz Masselink: Oké, bedankt.
 Damian Waij: Hoeveel was de spreker voor de LEX?
 Alessia van Overbeeke: 275 euro.
 Damian Waij: Oké, dan hebben ze gewoon nog veel te besteden.
 Alessia van Overbeeke: Dat komt omdat ze meer tickets hebben verkocht dan
verwacht.
*Alessia van Overbeeke presenteert Board Expenses*
 Sjoerd van den Assem: Op de Algemene Leden Vergadering heb je 17,40 euro.
Hoeveel heb je uitgegeven aan deze bijeenkomst?
 Alessia van Overbeeke: Ongeveer 135 euro omdat het veel groenten, bier en de
tussendoortjes zijn.
 Casper van Tongeren: Ik heb dit misschien gemist, maar in de begroting van vorig jaar
werd Porto/printkosten betaald door de faculteit, terwijl het in uw begroting dat niet
zegt.
 Alessia van Overbeeke: Oh! Dat is een goed punt, want de faculteit zal het betalen,
goed punt en ik zal er bij de volgende Algemene Leden Vergadering op terugkomen.
Hartelijk dank!
*Alessia van Overbeeke presenteert Investments*
 Casper van Tongeren: Is het verlies voor EHBO-cursus te danken aan inkomsten?
 Alessia van Overbeeke: Ja, we hebben niet genoeg verkocht.
 Margot Bakkes: Denk je dat je min 350 euro krijgt omdat je de meeste leden al hebt?
 Alessia van Overbeeke: We zullen de iZettle meer gebruiken, dus we denken dat deze
kan toenemen en misschien zullen we ook volgende introductieweek via de website
ontvangen.
 Demi Acquoy: Vergeet de merchandise morgen niet!
 Alessia van Overbeeke: Dat doen we niet.
 Liz Masselink: Ik zou de kerst- en verjaardagskaarten op porto / printkosten zetten
zodat je de Overige investeringen kunt gebruiken voor andere zaken.
 Alessia van Overbeeke: Ik zal dat onderzoeken.
 Liz Masselink: We hebben ook niet de volledige 900 euro gebruikt, dus ik denk dat
het goed zal komen.
 Juli Dylla: Wat is Overige investeringen?
 Alessia van Overbeeke: Alles wat geen pot heeft die logisch is in de financiële
begroting.
*Alessia van Overbeeke presenteert Active Member Rewards*
 Thierry Witschge: Vorig jaar hadden we hetzelfde met de Commissietientje, dus
moeten we er niets mee doen, omdat het elk jaar gebeurt dat het niet genoeg wordt
gebruikt?
 Alessia van Overbeeke: Het is moeilijk om mensen aan te moedigen om aan het
begin van het jaar een band op te bouwen, dus we wilden het proberen met de
deadline, maar we kijken er meer naar voor de komende jaren.
 Liz Masselink: Hoe is het mogelijk dat er 610 euro over is? Heeft meer dan de helft
het niet vergoed?
 Alessia van Overbeeke: De boekverkoop deed het bijvoorbeeld niet zo goed als die
van anderen. Na de deadline kwamen nog enkele commissies om het te vergoeden,
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maar we besloten de deadline niet uit te stellen. Het is ook een verantwoordelijkheid
van de commissie.
 Sjoerd van den Assem: Ik vind het grappig dat er nooit een rond getal is voor het
bedrag.
 Alessia van Overbeeke: Omdat we ook commissies hebben van 5 leden.
 Sjoerd van den Assem: Oh ja, dat is logisch, dank je.
 Casper van Tongeren: Zou het een raar idee zijn om commissies een korte tijd te
geven om mensen geld te geven voor een ander uitje?
 Alessia van Overbeeke: Je zult horen wat we vervolgens hebben gepland.
 Eline: Het virtuele resultaat moet ook 470 euro zijn, toch?
 Alessia van Overbeeke: Daar kom ik later op terug.
*Alessia van Overbeeke presenteert Totalen*
Geen vragen.
8. Stemming aanpassing begroting:
Kirsten Koolhof: We willen een wijziging van de begroting voorstellen om wat geld beter te
spreiden. Alessia van Overbeeke zal nu de verschillen verklaren.
* Zie de onderstaande bedragen over hoe ze worden gewijzigd*
Committee Ten Budget
-610 euro
Mini-events
+200 euro
Sports Committee
+100 euro
Flexible Committee Budget
+150 euro
General Board Meeting
+60 euro
Educational External Relations +50 euro
Merchandise
+50 euro
 Liz Masselink: Waarom heb je het op mini-evenementen gezet sinds vorig jaar veel
uit Bavaria terugkwam, dus ik denk niet dat het nodig is om daar meer op te zetten.
 Alessia van Overbeeke: Maar ik houd dat buiten de betalingen en in Conscribo heb ik
een ander post geplaatst, dus het is niet op mini-evenementen.
 Liz Masselink: Oké, het tweede is dat we nu geld wegnemen van de Actieve Leden,
terwijl het geretourneerde geld niet volledig teruggaat naar alle Actieve Leden. Het is
meer dat het nu naar veel leden gaat, maar niet naar Actieve Leden. Misschien
Active Member Weekend?
 Alessia van Overbeeke: Dat is een goed punt. Daarom hebben we besloten om Active
Member Clothing naar het Weekend te brengen en daarom hebben we hiervoor
gekozen.
 Liz Masselink: Maar ik denk niet dat het eerlijk is.
 Sjoerd van den Assem: Ik zou willen toevoegen, omdat de Sports Committee het
enige extra geld krijgt terwijl het hun tweede jaar is dat ze hier zijn, terwijl de
Yearbook Committee ook elk jaar geld nodig heeft.
 Alessia van Overbeeke: Ik kan het voor elke commissie uitleggen, maar het punt is
dat alle commissies extra geld kregen dan voorheen. Alleen niet het Sports
Committee en ze hebben niet veel geld in vergelijking met dezelfde commissiestijl als
Activity Committee. Dit jaar hebben ze een geweldig idee en daarom dachten we dat
ze het verdienen.
 Sjoerd van den Assem: Ik begrijp het, maar voor mij voelt het een beetje oneerlijk
dat ze meer krijgen en de rest niet terwijl ze het niet echt nodig hebben.
 Alessia van Overbeeke: Ik had contact met commissies waarvan ik dacht dat ze het
nodig hadden, maar dat doen ze niet, daarom kiezen we dit.
 Thierry Witschge: De volgende keer dat er meer geld over is, zou ik de Flexible
Committee Budget meer motiveren of daar plaatsen, omdat het alle commissies de
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kans geeft om meer te krijgen. Dus zet het op de Flexible Committee Budget en
motiveer de Sports Committee om het aan te vragen.
 Alessia van Overbeeke: Het is goed dat je je punt kenbaar maakt, dank je.
 Margot Bakkes: Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik weet dat de enige
commissie die erom heeft gevraagd de Sports Committee is. Ik stel voor om de 150
euro aan Flexibele Committee Budget concreter te maken. Ik weet niet waarom,
maar het lijkt alsof je het ergens neerzet alleen omdat je het ergens moet plaatsen.
 Alessia van Overbeeke: Dat is een goed punt. Ik wil graag een pauze voorstellen om
erover te praten, dus bespreek alstublieft nuttige dingen.
 Casper van Tongeren: Bij het doornemen van de begroting zijn er nog 2 posten van
1850 euro over van andere posten, dus bespreek dat misschien ook.
Damian Waij: Ik ben het helemaal eens met wat Margot Bakkes zei. Na de
argumenten van de Sports Committeee zou ik het er volledig mee eens zijn. Waar ik
het niet mee eens ben, is de 60 euro voor de Algemene Bestuursvergadering,
hebben we echt meer nodig? Het voelt misplaatst. Veel succes tijdens de pauze!
 Sterre Klazes: Ik weet niet of ik het gemist heb, maar verleng je de deadline voor de
Introduction Committee en bereken je het in de begroting?
 • Alessia van Overbeeke: Nee, maar goed punt.
 • Lizaveta Vitsiankova: We hebben al eerder elkaar beter leren kennen.
*Pauze, het voorstel is opnieuw gepland, zie de bedragen hieronder*
Committee Ten Budget
-550 euro
Mini-events
+200 euro
Sports Committee
+100 euro
Flexible Committee Budget
+150 euro
Active Member Weekend
+50 euro
Merchandise
+50 euro
 Sjoerd van den Assem: Goed gedaan om deze PowerPoint zo snel te maken.
 Andrew de Ruiter: Bedankt.
 Sjoerd van den Assem: Kunnen we naast de stemming voor Margot Bakkes
stemmen?
 Kirsten Koolhof: Ja, dat zullen we doen.
9. Stemming Advisory Board:
Kirsten Koolhof: We willen een nieuw lid voor onze Advisory Board voorstellen. Voor mensen
die niet bekend zijn met de Advisory Board, zij geven ons advies tijdens onze wekelijkse
Bestuursvergaderingen en helpen ze ons met onze grote evenementen zoals Active Member
Day en Active Member Weekend. We hebben een potentieel nieuw lid dat we willen
voorstellen. Dus ik zal het woord aan Margot Bakkes geven om zichzelf voor te stellen.
*Introductie van Margot Bakkes*
 Liz Masselink: Waarom wil je nu solliciteren en niet in september?
 Margot Bakkes: Ik wilde wel, maar ik wist niet zeker of ik alle evenementen kon
bijwonen, maar alle belangrijke evenementen zeker. In overleg met het Bestuur
zeiden ze dat dat prima was.
 Casper van Tongeren: Wat vindt u het belangrijkst?
 Margot Bakkes: Dat het Bestuur blij is met elkaar zodat ze een leuke tijd met elkaar
hebben. De andere twee leden van de Advisory Board doen dat niet, dus ik kan wat
goed advies geven.
 Damian Waij: Beide leden van de Advisory Board zijn het meestal met elkaar eens,
terwijl Margot Bakkes anders denkt, dus het zal echt nuttig zijn.
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Kirsten Koolhof: Bedankt voor de introductie Margot Bakkes. We zullen nu de stembladen
uitdelen. Als je wilt stemmen, zorg er dan voor dat je naam en handtekening op het papier
vooraan staan. Andrew de Ruiter zal nu de stemprocedure toelichten.
*Andrew de Ruiter legt de stemprocedure uit*
Stemming – Aanpassing Begroting:
o Voor: 35
o Tegen: 5
o Neutraal: 5
Stemming – Margot Bakkes voor Advisory Board:
o Voor: 44
o Tegen: 0
o Neutraal: 1
10. Jaarlijkse lidmaatschap:
Kirsten Koolhof: Ter voorbereiding van de jaarlijkse bijdrage voor onze nieuwe leden hebben
we de volgende informatievideo gemaakt over hoe u uw lidmaatschap voor volgend jaar kunt
bevestigen. Leden die zich vóór het academiejaar 2019-2020 hebben aangemeld, moeten wel
aangeven of u lid wilt blijven en alle informatie wilt invullen, terwijl u niet wordt gedebiteerd
voor de jaarlijkse bijdrage. Bekijk de video eens:
*Allemaal, applaus*
Andrew de Ruiter: Dank jullie wel.
Kirsten Koolhof: Bedankt Andrew de Ruiter voor het maken van deze video. Voor de notulen
laat de video zien dat je naar vspvu.com/membership kunt gaan, je kunt aanmelden met je
account en de informatie en het vinkje kunt invullen om je lidmaatschap te bevestigen. Als u
vragen heeft hoe u dit kunt doen, neem dan gerust contact met ons op.
 Casper van Tongeren: Wiens stem is dat?
 Andrew de Ruiter: Kort antwoord, het is een robot. Lang antwoord, het is een AIgestuurde stem van Google en wordt gebruikt door bedrijven om tekst om te zetten
in vloeiende spraak met behulp van een analyse van toonhoogte, snelheid, dialect en
frequentie.
11. Kandidaatsbestuur informatieavond:
Kirsten Koolhof: Heb je interesse om Bestuur te worden in het jaar 2020-2021? We hebben
een reeks evenementen die eraan komen. Op 3 februari vindt onze eerste informatieavond
plaats, tijdens deze avond presenteren alle Bestuursleden hun functie en vertellen ze u meer
over het Bestuursleven. Op 18 februari zal de Open Bestuursvergadering worden gehouden.
Deze vergadering geeft u een kijkje in onze wekelijkse vergaderingen en alle dingen die we
bespreken. De tweede informatienacht zal zijn met een leuke vraag- en antwoordronde en is
op 3 maart. U kunt zich aanmelden van 3 februari tot 13 maart. Hoe u zich aanmeldt, wordt
allemaal aangekondigd tijdens onze promotie.
 Demi Acquoy: Wat is uw idee voor promotie?
 Kirsten Koolhof: We vloggen ons Bestuursleven en er zal een vlog zijn voor elke
functie. We zullen een Q & A-ronde op een rustige manier doen, de eerste
informatieavond is zeer informatief en dat zijn onze belangrijkste ideeën tot nu toe.
Laat het ons weten als u ideeën heeft.
12. Ideeënbus:
Kirsten Koolhof: We hebben onze prachtige groene doos meegenomen: Ik zal hem openen en
al je goede ideeën voorlezen die je hebt voorgesteld.
* Kirsten Koolhof opent ideeëndoos en leest ze hardop voor*
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o
o
o
o
o

Nieuw schaakbord en stukken
Zorg voor een verse fruitmand in de kamer met fruit
Veganistische en glutenvrije tosti's
VSPVU bomberjacks
Tosti-ideeën: Ham/kaas/ananas, kaas/salami, kaas/knakworst,
mozarrella/pesto/tomaat
o Traincie: Een commissie die draait om focusgroepen om met elkaar te praten en
open te staan voor elkaar terwijl ze sociale vaardigheden ontwikkelen
o Mannendag
o Mini-evenement met bierproeverij, als initiatief laat het me weten
o Hierbij verklaren Bart en Margot Bakkes dat wij naast de erepositie wij onze diensten
aanbieden aan het Bestuur indien bekend vooraf gemaakt
Bedankt voor uw ideeën, we zullen er naar kijken en zullen kijken of we ze kunnen doen.
13. Belangrijke data:
Kirsten Koolhof: We hebben een paar belangrijke datums in aantocht dus noteer ze:
g. 16 januari:
Pre-borrel #3: Reception
h. 16 januari:
Borrel #3 D-E-C-A-D-E-S
i. 3 februari:
Kandidaatsbestuur informatieavond
j. 18 februari:
Kandidaatsbestuur Open Bestuursvergadering
k. 3 maart:
Kandidaatsbestuur informatieavond + Q&A
l. 4 maart:
Algemene Leden Vergadering #3
14. W.V.T.T.K.:
 Kirsten Koolhof: We hebben gekeken naar de Pedagogiek Commissie naam en het is
ingestemd als de Pedagogiek Commissie.
 Karlo Welch: Vond iedereen de vlaggen en prikken op de snacks leuk?
 Damian Waij: Het is een verspilling van middelen om eerlijk te zijn.
15. Vragen of opmerkingen:
Kirsten Koolhof: Zijn er nog vragen of opmerkingen?
 Juli Dylla: Wanneer zijn de aanmeldingen voor voorzitters?
 Kirsten Koolhof: Ze zijn allemaal in mei behalve de Ski Trip Committee.
 Ida Rautiainen: Ik vergat het in de ideeënbus te schrijven, maar ik wilde om een
nieuwe camera vragen, de oude werkt maar het is niet geweldig. De Yearbook
Committee kan er geen foto's van hoge kwaliteit mee maken.
 Kirsten Koolhof: We zullen het budgettair bekijken, maar bedankt dat je dat zegt.
 Shannon Fredison: Wanneer start de aanmelding van mentoren voor
Introductieweek?
 Andrew de Ruiter: Die informatie volgt zeer spoedig.
16. Afsluiting – Afgesloten om 20:34:
Kirsten Koolhof: Heel erg bedankt voor het komen, we hopen dat je het leuk vond! U kunt
ook met ons een drankje komen drinken in de VSPVU-kamer.
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