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AGENDA NOOD ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

#3 

09-02-2022 

18:00 START        ZOOM 

 

1. Opening 

Selin Elcheik opent de meeting om 18:00. 

2. Mededelingen 

- Lotta Heijnen zal later zijn en autoriseert Demi Acquoy te stemmen. 

- Maarten Gupffert zal laat zijn en autoriseert Jet de Wit te stemmen. 

- Quinten Mac Donald moet om 18:45 weg en autoriseert Jet de Wit te stemmen. 

- Michiel Smit autoriseert Andrew de Ruiter te stemmen. 

- Amelia Beloeuvre autoriseert Kerem Özel te stemmen. 

- Stefan Canic autoriseert Revathi Renil te stemmen. 

- Annalena Schersel autoriseert Amelia Beloeuvre te stemmen. 

- Isis de Jong autoriseert Ramona Plato te stemmen. 

- Quinty Frankvoort autoriseert Shannon Fredison te stemmen. 

3. Vaststellen Notulen 

4. Vaststellen Agenda 

5. Nieuwe Begrotings Voorstel 2021-2022 

- Selin Elheik: Zoals jullie weten is de vergadering van vandaag voor het 

begrotingsvoorstel, er waren enkele fouten. 

- Revathi Renil: Er was een fout. We dachten dat we het geld van Athena zouden krijgen 

+ geld dat we zouden krijgen van samenvattingen verkopen. Ik zal de kolommen nog 

eens uitleggen. Het geschatte inkomen is hoeveel geld ik denk dat we kunnen krijgen 

aan sponsoring en/of kaartverkoop. Het gebudgetteerde resultaat is hoeveel geld je van 

de VSPVU krijgt. Als je op zoek bent naar hoeveel geld je commissie zal krijgen, dan is dit 

de kolom waar je naar moet kijken. 

➔ Inkomen 

-> Revathi Renil: Ik heb het inkomen voor de VU Boekhandel verlaagd aangezien 74 

ook minder geld kreeg dan ze hadden verwacht. Athena staat nu op 4000 omdat we 

niet verwachten dat we meer dan 4000 euro aan samenvattingen zullen verkopen. 

Tijdens de Lustrum Week verwachten we meer fusten te verkopen. We werken heel 

hard aan externe contacten. En we moeten nog de 5 euro aftrekken van de leden die 

hun lidmaatschap hebben verlengd. 

➔ Vragen of Opmerkingen 

Geen vragen of opmerkingen. 

➔ Bestuursactiviteiten 

- Revathi Renil: Actief leden dag is een gesloten post omdat ik erachter ben gekomen 
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wat er mis is gegaan met de Conscribo-problemen van eerder. Ik zie nu dat er een 

fout is gemaakt, dit is geen gesloten post. Ik zal de juiste uploaden naar de website. 

We hebben met zowel Barcie/Feestcie als Lucie gesproken en zij zullen geld geven 

voor het Gala. Ook het budget van de Wintersportcie wordt aangepast. De commissie 

zou een weekendje weg organiseren maar dat gaat niet meer door. 

➔ Vragen en Opmerkingen 

- Demi Acquoy: Dit is niet het budget dat ik bedoelde, ik controleer de jaarrekening 

van GM #2 zodat het gemakkelijker is om te zien of dit redelijke bedragen zijn. Voor 

het inkomen heb je 6000 voor lidmaatschap en zal dit veranderen naar? 

- Revathi Renil: 9480 euro; dit is hoeveel we zullen verdienen als we 20 nieuwe 

bachelor leden hebben. 

- Demi Acquoy: Is dit inclusief de jaarlijkse bijdrage? 

- Revathi Renil: Ja. 

- Demi Acquoy: Is deze al betaald? 

- Revathi Renil: Nee. 

- Demi Acquoy: Met welk bedrag heb je gerekend? 

- Revathi Renil: 327 leden verlengen hun lidmaatschap x5 euro is 1000 nog wat voor 

de jaarlijkse contributie. 

- Demi Acquoy: Houd er wel rekening mee dat niet iedereen zal betalen en 

sommigen zullen afhaken. 

- Revathi Renil: Maar ze hebben hun toestemming al gegeven. 

- Demi Acquoy: Ja, maar niet iedereen zal betalen, onthoud dat. Wanneer was je van 

plan de jaarlijkse bijdrage te ontvangen? 

- Revathi Renil: In de komende weken. 

- Demi Acquoy: Dat is een beetje laat, nu zijn ze lid zonder de jaarlijkse contributie te 

hebben betaald, maar bespreek dit in je Bestuursvergadering. Waarom houd je mini-

evenementen aan; je zit al op 500. Waarom worden Board drankjes verlaagd? 

- Revathi Renil: We hebben mini-evenementen verlaagd met 300 euro. We vinden het 

een betere investering dan Board drankjes. Gezien hoe het gaat met Board borrels en 

corona hebben we het zo gelaten. 

- Demi Acquoy: De eerste borrel is morgen en je hebt er nog 4 te organiseren. Zal het 

je lukken? 

- Revathi Renil: Ja. 

- Demi Acquoy: Dus 25 per borrel? 

- Revathi Renil: Ja. 

- Demi Acquoy: Waar ga je het aan uitgeven? 

- Revathi Renil: Welkomstdrankjes bijvoorbeeld en omdat er wat problemen waren 

met COVID en het gebruik van onze eigen drankjes, hebben we die verlaagd. 

- Demi Acquoy: Dus geen geld voor alle borrels? 

- Revathi Renil: Nee. 

- Demi Acquoy: Waarom? 

- Revathi Renil: Vanwege de redenen genoemd en we hoorden laat van Marnick, last-

minute. 

- Demi Acquoy: Aangezien Lucie het Gala gaat betalen, moet het niet Barcie -200 op 
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VSPVU zijn? Aangezien Lucie 100 euro zal betalen. Zet het zo, we kunnen aan alles 

1300 uitgeven.  

- Revathi Renil: De 1300 is nog voor Barcie/Feestcie budget en er komt extra geld van 

het Lustrum. De 1300 is nog steeds VSPVU-budget van Barcie/Feestcie. 

Oorspronkelijk zou je 1500 krijgen, nu 1300 en je krijgt 300 van Lustrum. 

- Demi Acquoy: Okay, dan had ik een vraag over de Wintersportcie aangezien hun 

budget laar zou moeten zijn, hebben ze gerekend met de 750 in plaats van 1000? 

- Revathi Renil: Nee, want de rest van het geld was bedoeld voor het lift weekend en 

ze geven slechts ongeveer 600 euro uit aan de ski reis. 

- Iris Doodeman: Ik vroeg me af of er een reden is waarom de jaarlijkse contributie 

pas in maart of de komende maanden wordt geïncasseerd. 

- Revathi Renil: Ik ben er nu mee begonnen, maar ik heb iBanc niet op de computer 

kunnen krijgen en ben daar nog steeds mee bezig. Ik zal op mijn eigen laptop 

beginnen en met de VU uitzoeken naarmate de tijd vordert. 

- Iris Doodeman: Ik heb een vraag over Wintersportcie; je zei dat ze er maar 600 voor 

gebruiken, maar nog steeds 750 hebben, waarom? 

- Revathi Renil: Toen ik het budget maakte, moesten ze nog overleggen of ze het 

liftweekend nog zouden doen en nu besloten ze dat niet te doen. Op het moment 

van de gemaakte begroting wisten ze dat niet. 

➔ Bestuurskosten 

- Revathi Renil: ALV hebben we behoorlijk verlaagd omdat we online waren zonder 

diner en er nog 2 in ons jaarschema staan. Ik denk dat we het geld voor de GBM wel 

zullen redden. Externe relaties kunnen we nog steeds niet verminderen omdat de 

VSPVU als voorzitter fungeert voor SSPN, dus het zou niet leuk zijn om geen geld te 

geven voor het evenement. Tot nu toe willen ze een fysiek evenement doen, maar als 

ze overstappen naar online, wordt het geld aangepast. Bestuurs geschenken; COBOs 

komen eraan. Ik zou heel graag veel leuke dingen voor de kamer willen hebben, maar 

we hebben niet veel geld. Vaste kosten veranderen niet. 

➔  Vragen en Opmerkingen 

Geen vragen of Opmerkingen. 

➔ Investeringen 

- Revathi Renil: Met transactiekosten wordt het opgelost, maar het komt goed. Ik heb 

niet veel van promotie veranderd en realiseerde me dat we wat geld hebben 

bespaard op promotie met mensen die vergeten de vergoeding op te vragen en voor 

de VSPVU-kamer heb ik nogal wat veranderd. We hebben het geld voor de website 

herverdeeld, er zullen geen significante wijzigingen worden aangebracht. 

Verkoopwaar is veranderd, maar is nog steeds aan de hogere kant sinds het dit jaar 

een Lustrum jaar is. Diverse investeringen zijn ook een beetje teruggebracht ter 

suggestie van de feedback tijdens de laatste ALV. Het budget voor ledeninitiatieven is 

ook verlaagd omdat we daar niet veel interactie mee hadden. 

➔ Vragen of Opmerkingen 

- Andrew de Ruiter: Wat zijn huidige ideeën voor de VSPVU-kamer? 

- Revathi Renil: Die zijn niet veranderd sinds de laatste ALV; we zullen kijken voor 

welke we de beste prijs kunnen krijgen. 
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➔ Actieve Leden Beloningen 

- Revathi Renil: Ik had net het gevoel dat er hier veel ruimte voor aanpassing was, 

alleen voor de commissie 10. Ik denk niet dat onze aantallen snel zullen veranderen 

en we hebben 1 lid die ons heeft verlaten, daarom is het verminderd. 

➔ Vragen en Opmerkingen 

- Iris Doodeman: Aan kleding voor actieve leden verwacht je 1000 euro uit te geven, 

1000 te hebben en 600 uit te geven? 

- Revathi Renil: We investeren 600 van het VSPVU0budget, goed oog, dus ik zal het 

controleren. 

- Demi Acquoy: Je hebt goed geluisterd en de juiste posten verlaagd. Je hebt veel 

geleden als bestuur voor het bezuinigen op commissies. 

6. Stemming 

Voor: 23 

Neutraal: 2 

Tegen: 2 

7. Corona Update 

- Selin Elcheik: Sociale evenementen zijn weer toegestaan op campus, opnieuw maximaal 

75 mensen in klaslokalen, er zijn echter veel grijze gebieden. Maximaal 75 per klaslokaal 

of studievereniging ruimte, maar als de afstand niet kan worden gehouden, moet een 

masker worden gedragen. Drinken op de campus mag weer, maar we moeten ons nog 

wel aan regels en maskers houden. Het is nog een grijs gebied, ook voor evenementen 

waar drinken toegestaan is. Een ander ding is dat QR-codes niet vereist zijn voor 

evenementen op de campus. Je kunt het aanbevelen en vragen, maar je kunt het niet 

verplichten. Je wordt op de hoogte gehouden van grote veranderingen aangezien 

sommige dingen niet altijd super duidelijk zijn. 

8. Ideeënbus 

- Selin Elcheik: Er zijn geen ideeën in de ideeënbus. 

9. Belangrijke data 

a. 16 Februari:  Mini Evenement #4: Valentine’s Day 

b.  23 Februari:  Algemene Bestuursvergadering #5 

c.  2 Maart:  Algemene Ledenvergadering #4 

d. 14 April:  Mini Evenement #5: Pasen 

e. 26 April:  Mini Evenement #6: Koningsdag 

f. 6-8 May:  Actief Leden Weekend 

g. 15 Juni:   Algemene Ledenvergadering #4 

 

- Iris Doodeman: Tijdens de laatste ALV hebben we jullie gevraagd om Kandidaatsbestuur 

data ook op te noemen. 

- Selin Elcheik: Er komt deze week een bericht met al deze informatie over de CB-

kalender en daar gaan we aan werken. Op 21 Februari hebben we een CB info 

bijeenkomst. Deze zal hoogstwaarschijnlijk online moeten staan. Nu organiseren we nog 

een datum in Maart en denken eraan om het te combineren met een soort borrel, waar 

mensen kunnen genieten en meer informatie kunnen krijgen. Die voor Maart staat nog 
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vast en wordt binnenkort onthuld. Vanaf nu zijn dit onze infodata. We gaan overnames 

doen op sociale media, maar ik wil het nog niet verpesten. 

10. W.V.T.T.K 

11. Vragen of opmerkingen 

12. Afsluiting 

- Selin Elceik sluit de meeting om 19:26. 


