
1 

NOTULEN NOOD-ALV #4        15-01-2020 
START 18:00               ZOOM MEETING 
 

1. Opening – Geopend op 18:03. 
Kirsten Koolhof: Hallo allemaal, superfijn dat jullie allemaal zo snel bij ons zijn voor deze 
onlineversie van de Algemene Leden Vergadering, het is ook nieuw voor ons, dus we doen 
ons best, maar we waarderen het echt dat jullie allemaal meedoen! 
  

2. Mededelingen 
Kirsten Koolhof: We hebben besloten een aantal regels op te stellen om de vergadering zo 
soepel mogelijk te laten verlopen, aangezien online ook anders is. Daarom hebben we de 
volgende regels opgesteld: 
- Demp jezelf als je veel achtergrondgeluiden hebt of niet praat. 
- Als je een vraag hebt, geef dan in de chat aan dat je een vraag hebt, zodat ik een lijst 

heb en kan aankondigen wanneer je je vraag kunt stellen. 
- Bel alsjeblieft met een koptelefoon, het is voor ons makkelijker om je te horen. 
a. Suneh Abrahamian zal eerder vertrekken. 
b. Marcelle Hoondert zal eerder vertrekken. 
c. Sara Elfvengren zal later aankomen. 

• Sjoerd van den Assem: Als ik iemand wil sturen, stuur ik een bericht dat ik dat alleen 
kan doen aan Bestuur, dus naar wie kan ik mijn vragen sturen? 

• Kirsten Koolhof: an Kirsten Koolhof. Maar in het financiële deel denk ik dat Alessia 
van Overbeeke beter is. 

• Alessia van Overbeeke: Ja 
 

3. Goedkeuring van notulen 
Kirsten Koolhof: Iets om toe te voegen aan de notulen van de Algemene Leden 
Vergadering # 3? 

• Niets om toe te voegen. 
 

4. Goedkeuring van agenda 
Kirsten Koolhof: Iets om toe te voegen aan de notulen van de Algemene Leden 
Vergadering # 4? 

• Niets om aan te passen. 
 

5. Huidige stand van zaken 
Kirsten Koolhof: We zullen nu een kleine update geven over hoe alles tot nu toe is gegaan. 
Sinds de COVID-19 moesten we de kamer sluiten en veel van onze activiteiten annuleren. 
Maar we vinden het erg belangrijk om contact te houden met de leden, dus we werken 
nog steeds samen met elkaar en de online evenementen. 
 

6. Update van beleidsplan 
Kirsten Koolhof: Ik zal nu een update geven over het beleidsplan: e kunt deze ook 
terugvinden op de VSPVU-website. Vanwege deze rare tijden zullen we natuurlijk niet al 
onze beleidspunten kunnen doen, maar ik zal ze nu nog doornemen als ze nu relevant zijn. 
a. Inzet: 

i. Mini Evenementen: 
Kirsten Koolhof: We hebben in het echt veel Mini Evenementen gehad, nu proberen 
we ze online te zetten. Sommige zijn beter dan andere, maar we onderzoeken de 
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beste opties om contact te houden met de leden. Als je ideeën hebt voor online Mini 
Evenementen, laat het ons dan weten. 

ii. Transparantie: 
Kirsten Koolhof: We sturen maandelijks een nieuwsbrief met informatie over het 
Bestuur en de evenementen. 

iii. Externe Relaties:  
Kirsten Koolhof: Dit is op dit moment moeilijk, maar we hebben heel nauw contact 
gehad met de faculteit en voor promotie van bijvoorbeeld het Kandidaatsbestuur 
door de faculteit. 

iv. Goodies:  
Kirsten Koolhof: We hebben nog steeds de goodies die we hebben gekocht; we 
onderzoeken het nog steeds online te verkopen. We werken momenteel aan 
concrete ideeën. 

v. VSPVU-kamer: 
Kirsten Koolhof: We controleren regelmatig de kamer en zorgden ervoor dat al onze 
belangrijke /dure dingen eruit en ergens anders zijn. 

b. Leden: 
i. Nieuwe Leden:  

Kirsten Koolhof: We hebben in totaal 474 nieuwe Bachelor-leden en 15 nieuwe 
Master-leden, dus we moeten nog 10 leden krijgen. We hebben gewerkt aan ideeën 
om nog 10 leden te krijgen. Volgend jaar is dit voor nieuwe Bachelor studenten en 
de promotie loopt via de faculteit. Maar we verwachten dit jaar niet per se nieuwe 
leden. 

ii. Ledeninitiatief: 
Kirsten Koolhof: We hadden twee ledeninitiatieven, en een daarvan was volgens ons 
een groot succes, de andere werd geannuleerd vanwege COVID-19, wat triest was. 

• Sjoerd van den Assem: Er waren veel bierglazen in de kamer voor de 
bierproeverij, is er een mogelijkheid dat ze kunnen worden opgehaald? 

• Alessia van Overbeeke: De glazen staan nog in de kamer, dus als je hem echt 
voor de zomer wilt ophalen, vraag het ons en we kijken ernaar, en anders is 
het na de zomervakantie. 

• Sjoerd van den Assem: Oké, ik laat het de mensen dan weten. 
iii. Workshops: 

Kirsten Koolhof: We hebben eindelijk onze eerste workshop gepland. Het is nog 
steeds op 13 mei en online. Het wordt een workshop over personal branding en de 
kosten zullen maximaal € 5, - per persoon bedragen. 

iv. Actieve Leden Sollicitaties: 
Kirsten Koolhof: We concentreren ons hier momenteel niet op, aangezien de 
commissies soepel verlopen en er momenteel geen relevantie is vanwege COVID-19. 
We denken aan promotie-ideeën voor nieuwe voorzitters voor volgend jaar. 

c. Herkenning:  
i. Media: 

Kirsten Koolhof: We investeren meer in betaalde promotie via Facebook en 
Instagram. We hebben onze LinkedIn geüpdatet en we hebben externen 
toegevoegd. 

ii. Website: 
Kirsten Koolhof: Genkgo, de website host, heeft onze website vernieuwd met een 
nieuwe lay-out. We kijken ook naar opties om het zo nuttig mogelijk te maken. 
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d. Bewustwording: 
i. Milieu: 

Kirsten Koolhof: We hebben de herbruikbare bekers die we kochten vlak voordat 
alles gebeurde. We onderzoeken mogelijkheden om ze later in het jaar of op een 
andere manier te gebruiken op evenementen. 

ii. Veiligheid: 
Kirsten Koolhof: e houden vast aan het aanvraagplan voor de boardpass, maar nu 
niet echt nodig. 

e. Beleidscontinuering:  
i. Vertaling en Internationalisering: 

Kirsten Koolhof: We waren van plan de taalcursussen te volgen, die werden 
geannuleerd. Maar we raden het Bestuur van volgend jaar wel aan om deze te 
organiseren. 

ii. Algemene Leden Vergadering: 
Kirsten Koolhof: We zullen er later dit jaar in juni een hebben en een na de zomer. 

iii. Algemene Bestuursvergadering: 
Kirsten Koolhof: We hadden 6 Algemene Bestuursvergaderingen en de laatste is in 
juni. 

iv. Vergaderingen: 
Kirsten Koolhof: We wonen nog steeds vergaderingen zoals LOOP, SSPN en G5 
online bij. 

v. Functionering: 
Kirsten Koolhof: We hebben een paar functietrainingen gehad, maar die zijn niet 
allemaal gebeurd vanwege de COVID-19. Het is moeilijk om een training te volgen, 
maar omdat het belangrijk is, hebben sommige Actieve Leden een onlinetraining 
gekregen. 

vi. Verjaardagskaarten: 
Kirsten Koolhof: Verjaardagskaarten worden geschreven en verzonden, maar er is 
een enorme vertraging van meer dan 27 dagen om het vanaf het eiland te 
verzenden. Wacht dus af. 

vii. Begrotingen: 
Kirsten Koolhof: We vragen de Financial Audit om sommige zaken dubbel te 
controleren en om advies te vragen. 

viii. Educatie: 
Kirsten Koolhof: We hadden gepland om op 19 maart een tutorborrel te hebben. Het 
is geannuleerd, maar we raden het volgende Bestuur aan om het te organiseren. 

ix. EHBO-cursus: 
Kirsten Koolhof: Iedereen kreeg zijn licentie voor de EHBO-cursus en iedereen haalde 
deze op. 

x. Alcohol- en Drugsbeleid: 
Kirsten Koolhof: Tot nu toe hebben we het beleid een keer gebruikt en we houden 
ons eraan. 

 
7. Update van financiële begroting 

Kirsten Koolhof: Ik geef nu het woord aan Alessia van Overbeeke voor een update van de 
begroting. 
*Alessia van Overbeeke presenteert Inkomen* 

• Margot Bakkes: Ik vroeg me af, we zijn vrij ver in het jaar en de sponsoring ontbrak. 
Was er een concrete reden en heb je tips om dat te voorkomen? 



4 

• Alessia van Overbeeke: Ja, kijk veel eerder naar sponsoring en veel concreter, 
omdat we in het begin te veel gefocust waren op het milieu en daar liepen we 
achter. En nu met deze tijden is het rot om sponsors te krijgen. 

*Alessia van Overbeeke presenteert Bestuursactiviteiten* 
• Sjoerd van den Assem: Ik heb twee vragen: e eerste is praktisch: e hebt geld in het 

overgangsweekend, wat belangrijk is, maar dit is in mei, en omdat evenementen 
niet zijn toegestaan, kun je dan dit face-to-face doen? En zo niet, waarom 150 euro? 

• Alessia van Overbeeke: We kunnen elkaar ook ontmoeten na 20 mei en aangezien 
het een kleine groep van max. 11 mensen is, kunnen we het misschien doen en 
kijken we er anders naar om het online te doen, maar dan met leuke betaalde 
dingen zoals een onlinetraining of zo. 

• Sjoerd van den Assem: En ten tweede vind ik het Actieve Leden idee erg leuk, maar 
wil je ons wat meer vertellen over wat het later is? 

• Alessia van Overbeeke: Nee, we hebben het als een verrassing: at ik kan zeggen is 
dat het een dag is, maar anders is het een verrassing. 

• Sjoerd van den Assem: Omdat ik dan het gevoel heb dat ik voor iets meer dan 2000 
euro stem terwijl ik niet weet wat het is, dat het raar is om hierop te stemmen. 

• Liz Masselink: Komt er geld terug op Mini Evenementen? 
• Alessia van Overbeeke: Ja, omdat er nog storting/emballage in de kamer is. 
• Juli Dylla: s het een onlineactiviteit voor actieve leden? 
• Alessia van Overbeeke: Nee, het is niet online. 

*Alessia van Overbeeke presenteert Commissies* 
• Liz Masselink: Wanneer is het Congres en worden alle activiteiten worden tot 

januari geannuleerd toch? 
• Alessia van Overbeeke: We hebben alles geannuleerd tot de zomervakantie en de 

VU besloot om activiteiten zoals Ouderdag tot januari te annuleren, maar omdat 
het Congres op een andere locatie is, is het prima. 

• Liz Masselink: tudiereis: oeten ze van KLM naar die locatie terug? 
• Alessia van Overbeeke: Nee, ze kunnen een andere locatie kiezen. 
• Sjoerd van den Assem: Waarom heb je het geld voor de Lustrumcommissie 

verlaagd? 
• Alessia van Overbeeke: Omdat dat de laatste post was, is het niet zo erg als die 

wordt verlaagd, en aangezien we niet genoeg geld hadden om er zoals gewoonlijk 
in te investeren, wordt het verlaagd. 

• Sjoerd van den Assem: Oké en wat gebeurt er met het facultaire budget voor 
geannuleerde evenementen, zoals de conventie? 

• Alessia van Overbeeke: We krijgen er al 500 euro extra voor, maar ze hadden 1400 
euro aan sponsoring: e krijgen dus 500 euro van de faculteit en 1000 euro van de 
VSPVU. 

• Sjoerd van den Assem: Ja, maar ik bedoel het totale budget. 
• Alessia van Overbeeke: Dat hebben we gedaan, maar daar zijn ze heel hard voor. Ze 

proberen met ons samen te werken, maar ze hebben ook een groot verlies, dus op 
deze manier helpen we hen ook. Dit is een soort tussenin. 

*Alessia van Overbeeke presenteert Bestuurskosten* 
• Liz Masselink: Misschien is het leuk om te kijken hoeveel vaste kosten er volgend 

jaar zijn voor een specifieker overzicht. 
• Alessia van Overbeeke: Ja, dat is een mooie opmerking. 

*Alessia van Overbeeke presenteert Investeringen* 
• Geen vragen. 

*Alessia van Overbeeke presenteert Beloningen Active Leden* 
• Geen vragen. 
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*Alessia van Overbeeke presenteert Totalen* 
• Pieter Braak: Hoeveel geld vroeg de beveiliging? 
• Alessia van Overbeeke: 266,85 euro, dus dat zijn de onvoorziene kosten. 
• Alessia van Overbeeke: Over Actieve Leden: et is een heel geldig punt, dus we 

hebben het tijdens de pauze besproken, en we willen zeggen dat het een luxe 
versie is van de Active Member Day en we hebben een volledige dag planning in 
september. Als je meer wilt weten, zeg dat dan nu. 

• Sjoerd van den Assem: k ben er benieuwd naar! 
• Alessia van Overbeeke: Geweldig! Schrijf het groot in je agenda, het is 11 

september. 
• Liz Masselink: Is er een plan B als we niet in grote groepen mogen gaan? 
• Kirsten Koolhof: e hebben niets geboekt, dus dat is veilig, maar we hebben nog 

geen alternatieven bedacht, omdat we niet weten wat er anders gebeurt. 
• Alessia van Overbeeke: En we zijn erg voorzichtig met het ondertekenen van 

contracten voor het COVID-19-beleid of iets anders. 
 

8. Stemming Aanpassingen Financiële begroting 
Kirsten Koolhof: We zullen nu stemmen over de wijziging in de financiële begroting, hierna 
de aangepaste financiële begroting genoemd. Andrew de Ruiter zal de stemprocedure 
uitleggen. 
Andrew de Ruiter legt de stemprocedure uit 

o Voor: 26 
o Tegen: 0 
o Neutraal: 1 

De aangepaste financiële begroting is ingestemd. 
 

9. Ideeënbus 
Kirsten Koolhof: We kregen geen ideeën in de online ideeënbus, dus stuur ons gerust 
ideeën in onze online ideeënbus op de website! 
 

10. Belangrijke data 
Kirsten Koolhof: Er komen een paar belangrijke data aan, dus noteer deze: 
a. 8 mei:   Online Event #4: Music Bingo 
b. 10 mei:   Deadline Kandidaatsbestuur Sollicitaties 
c. 13 mei:   Workshop TBA 
d. 10 juni:   Algemene Leden Vergadering #5 
e. 11 september:  Actieve Leden … 

 
11. W.V.T.T.K. 

Kirsten Koolhof: Is er nog iets wat ter tafel is gekomen? 
a. Kandidaatsbestuur 

Kirsten Koolhof: We zijn nog bezig met het Kandidaatsbestuur promoten en solliciteren 
is nog mogelijk, we weten niet zeker hoe we de nieuwe mensen zullen inwerken maar 
we zullen dat waarschijnlijk online doen en op een leuke manier hebben we ook 
groepsbijeenkomsten online. Of we elkaar kunnen ontmoeten fysiek zullen we zien. 

b. Voorzitter sollicitaties 
Kirsten Koolhof: We hadden nog geen concreet plan, maar we zullen waarschijnlijk 
applicaties zoals de ABV doen, dus online zoals gewoonlijk. Het is nog niet vastgezet. 
Ook gaan we nadenken over de Ski Trip-voorzitter en Barco-voorzitter, en daarvoor 
start binnenkort de promotie. 
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12. Vragen of opmerkingen 
Kirsten Koolhof: Zijn er enige vragen of opmerkingen? 

• Sjoerd van den Assem: Hoe gaat het met jullie als bestuur in deze pandemie? 
• Alessia van Overbeeke: Het gaat eigenlijk goed! Ik heb nog steeds elke dinsdag 

gewerkt, wat leuk is, en ik werk ook in het bestuur. De financiële administratie 
maakte me veel zorgen, maar dat is prima nu. Ik probeer gewoon mijn achterstand 
in te halen en ik leef mijn leven. 

• Andrew de Ruiter: Ik doe eerlijk gezegd wel oké. VSPVU houdt me echt scherp en 
productief en ik mis iedereen heel erg, dus ik merk dat werken aan de website en 
Active Member-dingen erg leuk voor me is. Het minder leuke is dat ik waarschijnlijk 
tot januari of zo zonder werk ben, wat erg rot is, maar zolang we allemaal veilig zijn, 
kunnen we daarna net zo hard feesten, zo niet nog harder. 

• Kerem Özel: Ik doe het over het algemeen ook goed. De VSPVU heeft het nog 
steeds behoorlijk druk en het is stom dat activiteiten pas eind dit jaar kunnen 
plaatsvinden, maar mijn commissies komen nog steeds samen en het is best leuk 
met ze. Ik hou ze bij. 

• Karlo Welch: Ik was erg blij dat Ski Trip nog steeds plaatsvond, we hebben het net 
op tijd meegenomen. Het was achteraf echter stressvol omdat het raar was om 
mijn familie te ontmoeten en ik zal ze waarschijnlijk pas na Kerstmis weer zien, 
maar het gaat goed met me. 

• Kirsten Koolhof: Ja, ik zit echter nog steeds vast op het eiland, ik ben bezig met 
schoolwerk en ik vergader nog steeds wekelijks met mijn Bestuur. Ik mis het leven, 
maar het is het beste om te doen voor de veiligheid. 

• Juli Dylla: Ik weet niet of dit de juiste plek is om te vragen, maar weet je van 
eventuele discussies om gebouwen weer open te stellen op de VU? Ik weet dat 
studeren niet meer mogelijk is, maar misschien na september? 

• Kirsten Koolhof: Andrew de Ruiter kan het beste reageren. 
• Andrew de Ruiter: Het punt is dat alles wat ik zeg met een korreltje zout genomen 

moet worden, want het is helemaal niet bevestigd en ik ben het ook niet om het te 
bevestigen, maar van wat ik weet en heb gehoord van de VU-campus en intern 
zoals werk et cetera is dat ze ook het hele eerste semester naar online onderwijs 
kijken, wat waarschijnlijk betekent dat er in ieder geval tot 2021 geen fysieke studie 
aan de VU zal zijn. Ik denk dus dat studeren aan de VU ook heel moeilijk zal worden, 
zo niet onmogelijk. 

• Kirsten Koolhof: Ja, dus het moet nog steeds bevestigd worden, dus houdt daar 
nog rekening mee. 

• Juli Dylla: Wow oké, bedankt. 
 

13. Sluiting – Gesloten op 19:10. 
Kirsten Koolhof: Bedankt allemaal voor het komen! 


