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Notulen algemene ledenvergadering 29 november 2016 

Aanwezigen 

Machtigingen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen 

Machtigingen tijdens de algemene ledenvergadering: 2 machtigingen 

 

1. Merel Molenaar 

2. Nanette Zwaneveld 

3. Britt van Vliet 

4. Ilse Olivier 

5. Mayke Hazelaar 

6. Klaas Wilts (technisch voorzitter) 

7. Annajo van der Weide 

8. Nynke Kok 

9. Gerbrich Ferdinands 

10. Anandi Postma 

11. Gea Kerkstra 

12. Daniël van Buuren 

13. Maud Groot Zwaaftink 

14. Miriam Leijzer 

15. Chiel van Maanen 

16. Fien Loman 

17. Emma Bruijn 

18. Simone Willigers 

19. Ruben Naterop 

20. Annika Rozema 

21. Tom Keelen 

22. Age Boomstra 

23. Anne van den Bos 

24. Anne Freericks 

25. Sophia Wilhelm 

26. Larissa van Leijenhorst 

27. Alina Prey 

28. William Pitz 

29. Iris Suurmond 

30. Anne Kuipers 

31. Nikki Thuss 

32. Marc van Belkum 

33. Wouter Sonneveldt 

34. Frederique van der Werf 

35. Dionne Patist 

36. Bas Bauer 

37. Daniëlle van Goor 

38. Agnes Houtsma 

39. Evi van Dijk 

40. Katja Grigorieva 

41. Jolien Brinkman 
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42. Esther Storteboom 

43. Bishaka te Riele 

44. Mandy Abbing 

45. Simone Hibma 

46. Hanna Slomp 

47. Sarah Herspring 

48. Cedric Arnold 

49. Amber Kroon 

50. Eva Hoogvliet 

51. Sanne van Dijken 

52. Remco Herz 

53. Scholte Boels 

54. Lineke Hiemstra 

55. Cora Niemeier 

56. Michele Capici 

57. Charlie Albietz 

58. Matthijs Bosma 

59. Eize Hofstra 

60. Nander Eisen 

61. Luan Herdes 

 

Opening 

 

Klaas Wilts opent de vergadering om 19:37 uur.  

 

Vaststellen agenda 

 

Ingekomen stukken 

- Ingekomen stuk van de Kascommissie 

- Ingekomen stuk van de English Activities committee 

- Notulen algemene ledenvergadering 13 september 2016 

- Jaarverslag 2015-2016 

- Eindafrekening 2015-2016 

- Definitieve begroting 2016-2017 

- Plan voor amendementen op het Huishoudelijk reglement 

- Plan voor contributie wijziging 

- Plan voor amendementen op de statuten 

 

Klaas Wilts leest het ingekomen stuk van de kascommissie voor.  

 

Klaas Wilts leest het ingekomen stuk van de English Activities committee.  

 

Klaas Wilts: Does the English Activities committee want to add something tot his? 

Tess Hofstede: No, we just think that it will help for the integration 

William Pitz: How do you guys respond to this? 

Merel Molenaar: We are definitely looking for the possibilities of doing the whole meeting in 

English. We couldn’t find the time for now. We did a pre general members meeting, it 
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actually went true. We did the whole meeting in English and if there’s a discussion Klaas will 

give a short summary so everyone can follow it. For the next time we hope we can do more.  

Mayke Hazelaar: So, to make it short. We definitely agree with you but we’re not able to do it 

yet.   

Klaas Wilts: Is this okay with the English Activities committee? So the board will look to do 

more in English the next general members meeting. Anyone else who want to say something 

about this? 

 

Mededelingen 

- De meerjarenvisie werkgroep is gevormd. Ze gaan zo snel mogelijk beginnen met de 

eerste vergadering. 

- Naar aanleiding van de vorige algemene ledenvergadering is er een gesprek geweest 

met de oude IC/Diescommissie.  

- We hebben ervoor gekozen dat de IC/Diescommissie dit jaar zeven commissieleden 

heeft.  

- Er staat een feedback knop op de website. We willen jullie vragen om feedback te 

geven. Het is anoniem.  

- We mogen nog maar vijftig mensen uitnodigen voor evenementen op Facebook.  

- De VIP kip is inmiddels aangekomen. Dit is helaas wat later dan gehoopt. Daarnaast 

moeten we ook ongeveer 250 euro betalen aan douanekosten. We gaan nog kijken hoe 

we dit gaan oplossen.  

 

Gea Kerkstra: Ik had een vraagje over de diesweek. Ik was heel erg benieuwd wat jullie 

bedoelen met het verschuiven van de diesweek? 

Merel Molenaar: De vraag was om de diesweek los te koppelen van de introductieweek, 

omdat de diesweek de verjaardag is van VIP en deze wordt nu meer gebruikt voor de 

introductieweek. De vraag van de dies is nu om het kamp uit te breiden en de diesweek te 

verplaatsen naar een ander moment van het jaar. We zijn ook bezig met herstructurering en 

we zijn aan het kijken of we het ook anders kunnen indelen.   

Gerbrich Ferdinands: Het is misschien goed om erbij te zeggen dat het verzoek van de 

voorgaande diescommissie is en niet van de huidige commissie. Niet dat wij er tegen of perse 

voor zijn, maar dat dit van de oude commissie komt.  

Annajo van der Weide: Kan de huidige diescommissie hier alvast reactie op geven van wat de 

commissie hiervan vindt? 

Gerbrich Ferdinands: We zijn er allemaal. Dat is mooi. We hebben het er wel over gehad in 

de vergaderingen. Vul me maar aan, maar wat mijn conclusie is dat wij het best wel lastig 

vinden om er een hele duidelijke mening over te hebben als we de week zelf nog niet hebben 

georganiseerd.   

 

Goedkeuren notulen 

 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 13 september 2016 zijn goedgekeurd.  

 

Presentaties 

 

Presentatie van het secretariële deel van het secretariële jaarverslag 2015-2016 door Nynke 

Kok.  
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Online kaartverkoop 

Simone Willigers: Ik heb een vraag over die online kaartverkoop. Ik weet niet of dit nu het 

juiste moment is, maar hebben jullie al gekeken hoe het gaat voor alumni? Hoe die een kaartje 

kunnen bestellen? 

Merel Molenaar: Ja, we hebben er al wel naar gekeken, maar de conclusie tot nu toe is dat het 

ingewikkeld is. Op het moment dat wij jullie weer lid maken, dat zou de makkelijke optie 

lijken, dan klopt ons congressus account niet meer. Dan kloppen de leden niet meer. Voor nu 

is de oplossing dat jullie een e-mail sturen.  

Britt van Vliet: We kunnen jullie wel op lid zetten, maar voor leden betaal je meer dan voor 

alumni en omdat jullie een minder bedrag betalen klopt het niet meer. Ik denk dat dat het 

grootste probleem is.  

 

Eerstejaarspagina 

Gerbrich Ferdinands: Misschien is het goed om er bij te zeggen dat dit unieke weergaves zijn. 

Dus het zijn 711 nieuwe mensen die op de website hebben gekeken.  

Nynke Kok: Ja dat was mijn volgende punt.  

 

Algemeen 

Daniëlle van Goor: Het is niet echt een vraag, meer een opmerking. We hebben al jaren 

hetzelfde systeem met het verslag schrijven. Ik weet niet of ik voor meer mensen spreek, maar 

soms is het heel langdradig en denk je waar gaat het over. Echt dingen van maakt het uit. Ik 

vraag me af of het nog slim is om te blijven doen. Het scheelt voor jullie heel veel om een 

beetje in te korten. En voor de luisteraars ook.   

Bishaka te Riele: Ik denk dat het goed is om te vragen wat iedereen hiervan vindt. Dat ze 

denken van dit vinden we prettig om te horen of dit mag wel korter.  

Merel Molenaar: We wilden dit eigenlijk bewaren voor het einde bij de WVTTK om te 

vragen wat iedereen hiervan vindt. Volgende algemene ledenvergadering komt ook ons 

halfjaarverslag. Ons voorstel zou zijn dat iedereen zich ook inleest en dat we dan ook minder 

hoeven te presenteren. We zijn heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden.   

Simone Willigers: Ik vind het zelf wel interessant om te lezen allemaal. Ik zou wel willen dat 

het papier zo blijft, maar qua presentatie kan het veel korter. Wat in welke alv is besproken, 

hoe boeiend is dat nu nog? Presentatie zou wat mij betreft veel korter kunnen.  

Nynke Kok: Het is ook niet het meest leuke om te presenteren. Iedereen haakt af na de eerste 

minuut. Ik denk dat het op papier wel goed is om het zo te houden. Dat is aan bestuur 2016-

2017 om hier een andere invulling aan te geven. Ik weet alleen niet of iedereen zich gaat 

inlezen. Ik denk het niet.   

Mayke Hazelaar: Ik denk zelf dat het vooral voor bestuursleden en oud bestuursleden heel 

interessant is. Merel heeft het net gehad over de feedback knop, dus voor alle overige leden: 

als je iets weet wat we beter kunnen doen, laat van je horen 

William Pitz: Ik wilde eigenlijk meer zeggen, laten we snel doorgaan en dit nu gewoon doen 

en dit later bespreken bij de WVTTK? 

 

Presentatie van het financiële deel van het secretariële jaarverslag 2015-2016 door Gerbrich 

Ferdinands.  

 

Creativiteitsfonds 
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Gea Kerkstra: Mag ik wat vragen over de aftermovie van de diescommissie? Er is volgensmij 

niemand van de oude commissie aanwezig, maar weet iemand waar de aftermovie is?  

Gerbrich Ferdinands: Deze is gepresenteerd op de afterdies borrel.  

Gea Kerkstra: Oh oke, dat heb ik even gemist.  

Gerbrich Ferdinands: Het is misschien ook wel leuk als de oude diescommissie deze ook nog 

even op de website plaatst.  

 

Matthijs Bosma komt binnen om 20:19 uur.  

 

Presentatie van het interne deel van het secretariële jaarverslag 2015-2016 door Anandi 

Postma.  

 

Conference of Behavioural and Social Sciences 

Annajo van der Weide: Ik zie iemand in de zaal van de CoBSS commissie. Wil je nog gebruik 

maken van de gelegenheid? Ik was jullie commissaris, dus ik ben heel trots op jullie. Je kunt 

nu reclame maken. Er zijn nu heel veel mensen. De zaal zit vol.   

Daniël van Buuren: Ik wil best even wat zeggen. Even in het kort. Het congres is volgende 

week donderdag, 8 december. De kaartverkoop sluit wel morgen. Morgen is de laatste dag dat 

je een kaartje kunt kopen. Er wordt niet aan de deur verkocht. Het thema is ‘Another side of 

love’. We gaan dus in op liefde vanuit allerlei aspecten. Ik denk dat heel veel mensen er al 

van gehoord hebben. Kaartjes kun je kopen op cobssgroningen.com. Het zou leuk zijn om 

jullie allemaal te zien.  

 

 

Diescommissie 

Eize Hofstra: Je zei dat je een brief of e-mail mocht sturen naar de internationale studenten, 

maar mocht je dat ook naar de nationale studenten? 

Anandi Postma: Volgensmij niet.  

Gea Kerkstra: Als het goed is zijn veel nationale studenten bereikt doordat ze met de 

matchingsdag waarbij de studenten een toets moesten maken gevraagd om hun e-mailadres. 

Bijna iedereen is daar aangesproken en eigenlijk heeft ook iedereen dat gegeven. Omdat het 

moeilijk is om internationale studenten te bereiken voor de diesweek of voordat de studie 

überhaupt gestart was, is het gelukt met de faculteit om de e-mailadressen te krijgen. Die e-

mail is inderdaad alleen naar internationale studenten gegaan maar dat was eigenlijk ook het 

belangrijkste.  

Eize Hofstra: Ja ik dacht misschien toch als je ze naar iedereen kan sturen. Ik weet niet hoe 

makkelijk zo iets gaat. 

Anandi Postma: Ja dat zou inderdaad helemaal top zijn, dus ik zou zeggen kijk of het kan 

volgend jaar.  

Daniëlle van Goor: Ik wil ook nog iets vragen. Dat mensen zich wel hadden vooringeschreven 

hadden maar niet kwamen opdagen. Hebben jullie er ook over nagedacht hoe jullie dit willen 

doen in de toekomst?   

Anandi Postma: Nee. 

Gerbrich Ferdinands: We hebben er als diescommissie over nagedacht, dus dat is top. Maar 

wat we graag willen proberen is dat volgend jaar alle eerstejaars al VIP lid zijn voordat kamp 

begint zodat ze niet op de inschrijfdag lid moeten worden. Dan kunnen ze voor de 

inschrijfdag al inloggen. Met het nieuwe kaartverkoop systeem zou het daarbij mogelijk 
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moeten zijn om je ook al voor het introductiekamp en de diesweek een kaartje te kopen. Dat is 

iets waar Britt ook al mee bezig is en waar we als kascommissie ook naar kijken. We hopen 

dat het volgend jaar beter gaat.  

 

Hanna Slomp verlaat de zaal om 20:30 uur.  

 

Chris Hut verlaat de zaal om 20:31 uur.  

 

Functieoverleggen 

Daniëlle van Goor: Weet je hoe het is afgelopen met mensen die dan tijdelijk als 

penningmeester zijn aangesteld? Of die dan uiteindelijk ook gewoon penningmeester zijn 

gebleven of dat ze nog gewisseld zijn? 

Anandi Postma: Ik denk dat het huidige bestuur hier het best op kan reageren.  

Britt van Vliet: Ik heb zelf gemerkt dat, omdat ik niet wist wie er toen als eventuele 

penningmeesters zijn aangewezen en of ze dit nu nog steeds zijn. Wel weet ik van commissies 

dat sommigen wel zijn gewisseld. Bijvoorbeeld bij de diescommissie. Ik denk dat er wel meer 

commissies zijn gewisseld maar ik heb gemerkt dat bij de meeste commissies de begrotingen 

wel goed zijn gegaan en dat het dus wel een verstandige keus is geweest om iniedergeval een 

eventuele voorlopige penningmeester aan te stellen.   

 

Gea Kerkstra verlaat de zaal om 20:34 uur. 

 

Algemeen 

Annajo van der Weide: Ik hoor dat mensen structureel heen praten door de presentatie. Dat is 

niet zo respectvol voor Anandi, dus willen jullie alsjeblieft naar haar luisteren? Dankjewel.  

 

Gea Kerkstra en Chris Hut komen om 20:37 uur weer binnen.  

 

Danielle van Goor: Net noem je een flink aantal commissies op die geen leden hadden 

gevonden. Hoe staat het er nu voor? Zijn er veel commissies die niet meer bestaan of eigenlijk 

niet meer bestaan omdat ze een of twee personen hebben.  

Ilse Olivier: Er zijn nu uit mijn hoofd ongeveer drie commissies leeg. Dus we hebben daarna 

wel veel gevuld ook door veel facebookpromotie en mond op mond promotie. De meesten 

zijn nu vol. Maar er komt zo nog iets over commissies.  

 

Presentatie van het externe deel van het secretariële jaarverslag 2015-2016 door Gea 

Kerkstra.  

 

Amber Kroon verlaat de zaal om 20:42 uur.  

 

Tess Hofstede verlaat de zaal om 20:42 uur. 

 

Esther Kamminga verlaat de zaal om 20:46 uur.  

 

Tess Hofstede komt weer binnen om 20:47 uur.  

 

Buddysysteem 
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Bishaka te Riele: Ik weet niet hoe lang geleden het is, maar 4/5 jaar geleden heeft VIP dat ook 

gedaan, maar dat was echt een ramp. Dus ik weet niet of jullie daar iets van weten.   

Gea Kerkstra: We hebben alle informatie die er was van de afgelopen vijf jaar een beetje 

verzameld. Ik heb ook een gesprek gehad met Will over het buddysysteem. Dit hebben we 

ook gecommuniceerd naar hen toen. Zij wilden het op een andere manier doen om het 

aantrekkelijk te maken, ook met financiële middelen. Uiteindelijk is er niet veel terecht van 

gekomen omdat het ook pas in april ter sprake kwam. Dat was voor ons te weinig tijd om er 

energie en tijd in te steken. Maar ik weet niet hoe het verder is afgelopen. Of ze het nog willen 

doen. Het is echt iets wat ze mee gaan nemen naar het volgende jaar. Maar we hebben 

inderdaad de verhalen van de afgelopen jaren gehoord.  

Mayke Hazelaar: Wij zijn ook aan het kijken om het buddysysteem terug te laten komen met 

in ons achterhoofd alle informatie over de mislukkingen van vorige jaren.   

 

Amber Kroon komt weer binnen om 20:50 uur.  

 

Groninger Alumni Vereniging 

Bishaka te Riele: Bestaat GAP junior nog? 

Gea Kerkstra: Die is al sinds eind 2014-2015 op non actief gesteld, dus die is er helaas niet 

meer. Voor de mensen die willen weten wat het is; er was een commissie opgesteld jonge 

alumni meer bij de vereniging te trekken. Maar omdat er weinig mensen op de activiteiten af 

kwamen ging het niet meer door. Wat wel leuk was is dat er op de alumni dag wel veel jonge 

alumni waren.   

 

Presentatie van het bedrijfscontacten deel van het secretariële jaarverslag 2015-2016 door 

Gea Kerkstra.  

 

Bedrijfscontactenstructuur 

Daniëlle van Goor: Zijn er ook mensen van de bedrijfscontactenstructuur aanwezig? 

Gea Kerkstra: Ja, ik.  

Daniëlle van Goor: Oke, dit klinkt waarschijnlijk super lullig, maar ik zie het hele stuk dat ik 

zelf heb geschreven dat staat hier. Dus ik ben even benieuwd hoe dat verlopen is. Ik zie een 

aantal dingetjes veranderd in de derde of vierde alinea. Maar verder zie ik dat het hele stuk 

hetzelfde is. Of het is er niet goed ingekomen of vergeten. Ik ben even nieuwsgierig.  

Gea Kerkstra: Ik heb het zelf geschreven denk ik, of ik weet het wel zeker. Maar als het goed 

is heb ik er wel mijn eigen stuk van gemaakt. Ik heb wel veel naar gekeken van het afgelopen 

jaar.   

Daniëlle van Goor: Ik heb het er even bij gepakt want ik wist het niet helemaal zeker. Maar je 

hebt het zelf geschreven dus je herkent het wel. Maar het is letterlijk gewoon hetzelfde. Tot 

aan een bepaald stuk op de tweede pagina.  

Gea Kerkstra: Dat is zeker niet wat ik geschreven heb. Ik heb er wel mijn eigen verhaal van 

gemaakt.  

Daniëlle van Goor: Maar er is dus weer aangegeven dat er een probleem is tussen het eerste 

en tweede halfjaar waar we nou onze focus op moeten leggen. Dat is allemaal hetzelfde.   

Gea Kerkstra: We hebben juist geprobeerd om eerder acquisitie te lopen, maar doordat je 

eigenlijk een doel hebt die je aan het einde van het jaar moet halen, mis je in het begin heel 

erg de motivatie om aan de slag te gaan. En dat merkten we dus heel erg dit jaar en daardoor 

is ook geopperd om aankomend jaar te gaan werken met een halfjaar doel, waarbij je zegt dat 
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je in het eerste halfjaar zo veel geld moet ophalen. We hebben het target eigenlijk gesplitst. Er 

kwam eigenlijk ook veel terug uit de evaluatie waardoor het lijkt op vorig jaar.  

Daniëlle van Goor: Het is letterlijk woord voor woord hetzelfde.  

William Pitz: Ik was tien seconden was ik even weg met mijn hoofd dus ik hoop dat ik nu niet 

wat herhaal, maar als dit wel jouw verhaal is, dan hoor ik dus dat twee keer achter elkaar 

hetzelfde feedback is gegeven en dat er dus niks mee is gebeurd. Zou je dat even kunnen 

toelichten? 

Gea Kerkstra: Zoals ik net ook al zei, hebben we wel geprobeerd eerder te beginnen, maar 

naar aanleiding van de feedback van voor mijn jaar waren er niet echt handvaten denk ik. Niet 

ten nadele van jou hoor. Maar er waren niet echt dingen waar we echt goed mee kunnen 

verbeteren. We hebben het zeker wel geprobeerd alleen blijkt het elke keer gewoon weer heel 

erg lastig te zijn. Waardoor wij ook hebben gezegd dat er meer iets moet zijn waar je naar een 

doel werkt voor het half jaar.  

William Pitz: Nee oké, prima. Misschien maak ik nu een oud verhaal weer wakker, maar zou 

het er misschien ook aan kunnen liggen dat er geen zes mensen zijn, voor het 

bedrijfscontactenniveau. Misschien speelt dit ook mee. Ik denk dat dat misschien ook 

problemen zou kunnen opleveren. Wat ik bedoel is dat je normaal gesproken met zes bent. Nu 

ben je met vijf. Juist bij de bedrijfscontactenstructuur, waar degene die zich eigenlijk mee 

bezig houdt is nu weg. Daar zijn nu problemen. Ik zeg het alleen. Het is een beetje opvallend 

dat dat zo is. Ik ben wel benieuwd hoe jullie hier naar kijken.  

Gea Kerkstra: Ik denk zeker dat de taken die wij verdeeld hebben en de taken die naar de 

bedrijfscontactenstructuur geschoven zijn. Ik denk dat de structuur daar best een goede 

opvulling in heeft en dat kan zeker nog beter. Er zijn verbeterpunten. Als je kijkt naar wat er 

wel binnen is gehaald denk ik zeker dat ze een goede bijdrage hebben. Ik zou het niet perse 

heel negatief bestempelen 

William Pitz: Oh nee, sorry. Ik wil het ook niet als negatief bestempelen, ik wil gewoon weten 

hoe het bevalt. Misschien is het ook wel iets wat ik straks ga noemen aan het einde van de 

vergadering.  

Daniëlle van Goor: Ik heb nog één toevoeging. Wat jij zegt inderdaad als het vorig jaar al een 

punt was en het komt terug. Ik heb letterlijk geschreven: wat bij de structuur als lastig is 

ervaren, net als vorig jaar, is dat ze een stukje autoriteit missen. Dus ik heb al daarvoor 

ervaren en toen kwam het in ons jaar ook terug terwijl we toen wel een aantal regels hebben 

toegevoegd om het weg te halen en nu komt het weer. Dus eigenlijk is het niet het tweede jaar 

maar het derde jaar op rij dat het met autoriteit te maken heeft. Dan denk ik wel, niet dat ik 

perse voor een zesde bestuurslid ben, ik weet ook niet of die te vinden is, maar daar moet wel 

naar gekeken worden. Het is nu al het derde jaar op rij en dat gaat natuurlijk nergens over. Het 

zou op te lossen moeten zijn.   

Mayke Hazelaar: Ik wil ook even op Will reageren want ik denk dat het een heel goed punt is 

om te kijken naar een zesde persoon, maar ik denk dat dit ook een beetje een andere discussie 

is want ik heb met Gea heel goed gekeken naar de bedrijfscontactenstructuur en wij hebben 

wel gekeken naar hoe kunnen we dingen anders doen. We hebben bijvoorbeeld wel een nieuw 

tussendoel aangesteld. Ik denk dat wij nu net ook weer een hele nieuwe 

bedrijfscontactenstructuur hebben, met hele nieuwe mensen. Dus ik denk eigenlijk dat je pas 

na dit jaar kan kijken of het werkt of niet omdat we dit jaar voor het eerst op een andere 

manier werken.  
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Gea Kerkstra: De afgelopen jaren zaten er best wel veel dezelfde mensen in de structuur. Dit 

jaar zitten er heel veel nieuwe mensen in de structuur. Het zou heel mooi zijn als er aan het 

einde van het jaar of op de helft van het jaar een evaluatie komt om te kijken of het werkt.  

Daniëlle van Goor: Probeer er ook extra op te letten. Je hoopt wel dat het anders zou zijn. Zit 

daar alsjeblieft echt achter aan want het gaat niet altijd zo als je zou willen. Zeker als mensen 

even parttime een commissie of een structuur doen. Sommige mensen is het nou eenmaal wel 

zo. Houd het goed in de gaten en zeker als je nu een halfjaarlijks doel hebt. Dit is een mooi 

moment om een evaluatie te doen. 

 

Acquisitie commissies 

Eize Hofstra: Ik vroeg me af waarom bij sommige commissies twee keer sommige dingen 

staan. Bij de SECcie staat twee keer Benz.   

Gea Kerkstra: Waarschijnlijk omdat ze daar twee keer een deal hebben gesloten. Voor 

verschillende dingen. Ik moet zeggen dat ik alles niet inhoudelijk weet. 

Gerbrich Ferdinands: De SECcie, de Student Exchange committee, had een deal met Benz om 

daar te komen eten en ze hebben nog één euro persoon die daar ook daadwerkelijk op kwam 

dagen nog extra gekregen. Bij Zwemfest hebben ze een deal gesloten bij Het Pakhuis over de 

Zwemfest hap, dat vooraf ging aan Zwemfest. Het andere bedrag gaat over het houden van de 

afterparty van Zwemfest in Het Pakhuis.  

 

Acquisitie verenigingsbreed 

Gerbrich Ferdinands: Die bedragen zijn wel weer doorgegeven, dus dan komen ze wel in ons 

jaar? Of heb je ze niet meegeteld? 

Gea Kerkstra: Alle schuingedrukte bedragen zijn niet meegeteld in het onderstaande bedrag.  

 

Het secretarieel jaarverslag van 2015-2016 wordt vastgesteld. 

 

Er wordt een pauze ingelast om 21:31 uur. De vergadering gaat weer verder om 21:49 uur.  

 

Presentatie van het financiële jaarverslag 2015-2016 door Gerbrich Ferdinands. 

 

Representatie 

Simone Willigers: Waar komen de inkomsten vandaan? 

Gerbrich Ferdinands: Bij representatie? De opbrengsten van het VLC feest, Zwemfest etcetera 

worden daar bijgevoegd. Dit zijn er nog een stuk meer.  

Simone Willigers: Dit zijn er best veel. 

Gerbrich Ferdinands: Ja, dit is een hele lange lijst. De benefietactie en Galant Gala staan er 

bijvoorbeeld ook op.  

 

Debiteuren administratie 

Nynke Kok: Wat is nou je totale aantal? 

Gerbrich Ferdinands: Qua verlies? 

Nynke Kok: Ja 

Gerbrich Ferdinands: Ik kom er zo nog op terug, maar het was totaal 12772 euro.  

Nynke Kok: Dus eigenlijk heb je tweeduizend euro verlies gedraaid en moeten we nog 

achtduizend ergens vandaan halen.  
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Gerbrich Ferdinands: Volgens mijn begroting had ik nog zevenduizend euro extra verlies 

kunnen draaien. Heeft iemand hier vragen over? 

Anandi Postma: Is daarmee de vraag daadwerkelijk opgelost? Als dit elke keer wel goed was 

bijgehouden, heb je dan wel echt elk jaar tienduizend euro verlies? Of blijft dat een heikel 

puntje om tienduizend verlies te draaien?  

Gerbrich Ferdinands: Dat gaat de kascommissie uitzoeken. Het zijn vier A4tjes met allemaal 

debiteuren en we moeten kijken bij welk jaar dit af had gemoeten. Dan kunnen we kijken wat 

de penningmeesters daadwerkelijk als verlies hebben gedraaid. Hier komen we zeker op terug 

bij de volgende algemene ledenvergadering. Ik heb vanmiddag om twee uur dat bestand 

geopend en zo snel kun je niet alles checken. Verder iemand vragen? 

Mayke Hazelaar: Wordt er dan ook nooit achteraan gegaan als mensen niet betalen vanuit een 

jaar voor jou, of twee jaar voor jou? 

Gerbrich Ferdinands: Jawel, dat wel. Ik heb zelf tijdens mijn jaar een heel bestand gemaakt 

wie er wel en niet heeft betaald maar dit is niet gekoppeld aan het boekhoudt programma. We 

hebben het zelf goed op orde wie wel en niet betaald heeft maar dit is niet altijd goed 

teruggekoppeld aan het boekhoudt programma, waar eigenlijk niemand echt iets aan kan 

doen. Alle debiteuren die niet betalen worden doorgestuurd naar Bosincasso. Die zijn gewoon 

naar een deurwaarde gegaan.  

Anandi Postma: Dit is niet een vraag maar ik wil wel even zeggen dat ik het heel cool vindt 

dat je het hebt opgelost.  

 

Begroting English Lecture committee 

Gea Kerkstra: Dat bovenste is toch wat je als begroting had ingeschat? Want dat verschilt best 

wel met wat er onder staat terwijl dat jaar ervoor ook best veel mensen naar de lezingen 

kwamen. Is het zo dat het dan dit jaar wel aangepast is aan het bezoekersaantal?  

Gerbrich Ferdinands: Ja, maar het komt vooral omdat deze keer de eerste English Lecture niet 

heel druk bezocht was. De eerste waren een beetje middelmatig bezocht. Ik heb dan altijd 

tegen penningmeester gezegd dat ze een beetje uit gaan van de vorige keer. Dan gaan ze dit 

ook aanpassen aan het geld dat ze uit gaan geven omdat je ook niet zo veel verlies wil draaien. 

Wat bij hun toen is gebeurd is dat er wel twee tot drie keer zo veel mensen zijn gekomen dan 

de vorige lezingen. Heb jij de aantallen erbij Anandi? 

Anandi Postma: Ja, bij de eerste lezing waren negentig mensen, de tweede 163. De derde 150 

en de vierde 360. Dat is dus vier keer zo veel als de eerste lezing. 

Gerbrich Ferdinands: Ja en dan heb je dus de laatste lezing super veel winst gemaakt, maar je 

hebt niet nog iets om geld aan uit te geven. Je doet het hele jaar je best, maar dan maak je 

ineens toch heel veel winst.   

 

Begroting English Daytrip committee 

Simone Willigers: Ik vraag me heel erg af, wat hebben ze uitgegeven voor die twee euro? 

Gerbrich Ferdinands: Posters.  

 

Begroting IC/Diescommissie 

Matthijs Bosma: Hoe zou het er anders uit zien? 

Gerbrich Ferdinands: Dan komen ze op een negatief resultaat van drieduizend euro, maar ik 

heb het er expres niet bij verteld omdat er van de introductieweek ook nog veel facturen 

binnen komen na het jaar. Je hebt dan ook veel kosten die je terug kan schuiven. Het is heel 

erg knip en plak werk om alles te verschuiven naar vorig jaar.  
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Matthijs Bosma: Uiteindelijk komt het ongeveer uit op drieduizend euro? 

Gerbrich Ferdinands: Nee, hier zit het deelnemersgeld nog niet bij. De resultaten zijn wel 

duidelijk maar omdat alles niet precies in mijn jaar valt ziet het er super raar uit.  

Simone Willigers: Waarschijnlijk mis jij jouw inkomsten maar waarschijnlijk heb je ook nog 

alle uitgaven die in mijn jaar zijn gedaan terwijl de inkomsten van mijn jaar wel bij mij zijn 

gegaan.  

Eize Hofstra: Vanaf nu wordt het elke keer in oktober gedaan toch? Dus dan moet het vanaf 

volgend jaar gewoon goed gaan toch? 

Gerbrich Ferdinands: Als het doorgaat zoals we het nu voor ogen hebben, dan moet het 

volgend jaar wel goed zijn. Nee, niet. Daarom heb ik het ook niet doorgeschoven.   

 

Boekhoudprogramma 

Matthijs Bosma: Ik ken nog wel een boekhoudprogramma. 

Gerbrich Ferdinands: Opzich als je het begrijpt, werkt het best wel goed eigenlijl. 

Matthijs Bosma: Volgensmij is het zo dat alle penningmeesters, ik weet het niet zeker hoor, 

het hele jaar een beetje zitten te zwoegen op Twinfield en lopen te zeuren en aan het einde 

van het jaar zeggen ze ja ik snap het wel en ik weet het wel een beetje.   

Gerbrich Ferdinands: Weetje wat het denk ik ook is. Als ik het nu nog een jaar doe, dan zou ik 

wel een ander programma durven. Maar daarnaast zit je met Hut&Co en dat werkt ook niet en 

dan kun je daar ook niet blijven. Als je vorig jaar zou moeten overstappen is het best wel een 

stap. Ik zou het best wel spannend vinden om te doen en een risico. Ik denk dat het 

uiteindelijk wel handig is maar denk dat er ook best wel veel energie in zit. Ik heb jou er mee 

zien werken en het is echt super handig hoor waar jij mee werkt maar ik denk dat ik het niet 

aan zou durven.   

Matthijs Bosma: Je kan er een keer over nadenken. 

 

Kopieerkosten 

Simone Willigers: Nog een vraagje over de kopieerkosten. Wat zijn daar de inkomsten van? 

Gerbrich Ferdinands: Dat is de agenda die teruggeboekt is van jouw jaar.  

Simone Willigers: Oh zo.  

 

Het financieel jaarverslag 2015-2016 wordt vastgesteld. 

 

Klaas Wilts heeft het bestuur 2015-2016 gedechargeerd.  

 

Presentatie van Ilse Olivier over een amendement op het Huishoudelijk Reglement met 

betrekking tot het Lustrum.  

 

Simone Willigers: Kan ik hier nu inhoudelijk op reageren? Persoonlijk ben ik het inhoudelijk 

niet echt eens met wat jullie nu hebben besloten. Maar ik heb nu niet echt het idee dat ik daar 

nog veel aan kan doen omdat het achteraf is. Dat vind ik wel jammer omdat het Huishoudelijk 

Reglement niet voor niets en daar moet je je ook aan houden als bestuur. Het is niet voor niets 

dat een wijziging door de algemene ledenvergadering moet.  

Ilse Olivier: Wij hebben er inderdaad heel lang over nagedacht en vonden dat we het eigenlijk 

ook niet konden maken. We hebben aan de raad van advies advies gevraagd of we hier een 

uitzondering van kunnen maken. Hun hebben toen ook gezegd dat we het zelf moesten 

beslissen maar dat het zou kunnen. Toen hebben wij gezegd dat we het anders achteraf alsnog 
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terug kunnen geven als bestuur of als VIP terugstorten aan de Lustrum. Dan zou het 

misschien gaan om een paar niet VIP-leden maar dan zouden ze iniedergeval wel meer 

mensen hebben. Het is inderdaad een beetje krom gegaan maar we hoopten dat iedereen ons 

hierin zou begrijpen.  

Mayke Hazelaar: Ik denk dat we wat belangrijke achtergrond informatie zijn vergeten. Bij dit 

gala is er een contract getekend dat we 25 euro per persoon betaald moesten worden en 

vandaar dat het kaartje voor niet VIP leden veel duurder was. Als er niet genoeg mensen 

zouden komen zouden we alsnog moeten betalen voor de mensen die niet zijn gekomen. 

Daardoor hebben we er alsnog voor gekozen om niet leden minder te laten betalen zodat we 

achteraf niet meer moesten betalen voor mensen die er niet zijn geweest. Is dat een beetje 

duidelijk? 

Gerbrich Ferdinands: Ik vind het echt heel netjes dat jullie zo’n amendement hebben 

opgesteld. Dat is ook echt een goede. Ik vraag me alleen af, omdat het gala ook al is geweest. 

Ik begrijp met de context heel goed waarom jullie dit gedaan hebben maar is het niet een 

beetje omslachtig om dit toe te voegen aan het Huishoudelijk reglement en aan het eind van 

het jaar weer te verwijderen. Ik denk zelf dat jullie wel wat beters te doen hebben. 

Ilse Olivier: Ja, wij zaten te denken hoe we dit moesten aanpakken en toen hebben we gedacht 

dat dit misschien de meest faire optie is. Dan weten jullie ook waarom we dit zo hebben 

gedaan en jullie je dit niet afvragen. Vandaar dat we dit nu op deze manier doen. 

William Pitz: Los van dit. Kwamen er meer mensen denk je? 

Ilse Olivier: Er zijn contant afgerekend acht niet VIP leden geweest. We hebben in de 

wandelgangen gehoord dat die er anders niet waren geweest. De prijs voor VIP leden kon 

helaas niet worden verlaagd. Daarom hebben we de prijs voor niet leden verlaagd. Dit was 

wel eenmalig.   

Anandi Postma: Ik wilde even zeggen dat ik het een goede oplossing vindt en ik vind het een 

situatie waarin het doel de middelen heiligt. 

Simone Willigers: Ik snap wel waarom jullie ervoor hebben gekozen maar alsnog ben ik het 

er niet mee eens. Ik hoop dat het in de toekomst niet meer gebeurt, dat jullie er achteraf pas 

mee komen op de algemene ledenvergadering. Dat vind ik persoonlijk echt niet kunnen.  

Ilse Olivier: Dat kunnen wij zeker meenemen.  

William Pitz: Ik ben er niet helemaal uit of ik nog wat wil toevoegen. Ik wilde alleen maar 

zeggen dat ik het wel snap van Simone, maar we moeten ook wel door laten schijnen dat dit 

wel de beste oplossing is gezien dit geen 24 uur van te voren werd besloten. Al met het doel 

om het hier te presenteren. Ik geef je helemaal gelijk, maar voor deze beslissing vind ik het 

wel de beste oplossing.  

 

Presnetatie van Ilse Olivier over een amendement op het Huishoudelijk reglement met 

betrekking tot de English Lecture committee en de English Daytrip committee.  

 

Anandi Postma: Hoe doen jullie dit met de jaarplanning? 

Ilse Olivier: We willen met hen beslissen welke datums we gaan pakken. De data zitten 

redelijk dicht bij elkaar.   

Nynke Kok: Ik vind het een goede oplossing voor dit jaar, maar ieder jaar is het lastig om de 

commissies te vullen. Hoe gaat dit voor volgende jaren? 

Ilse Olivier: Ja, dat is een puntje van ons beleidsplan. Waardoor we willen kijken of we de 

Engelse commissies anders willen vormen, maar dit geldt ook voor de Nederlandse 

commissies. Dit is een beetje een overkoepelend idee.  
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Nynke Kok: Dus we gaan meer horen op andere algemene ledenvergaderingen? 

Ilse Olivier: Ja. Wordt vervolgd.  

 

De amendementen op het Huishoudelijk reglement worden goedgekeurd.  

 

Mayke Hazelaar en Britt van Vliet over het contributieplan. 

 

Master- en pre-masterstudenten 

Nynke Kok: Hebben jullie dat gehoord van master- en pre-masterstudenten? 

Mayke Hazelaar: Ja. 

Nynke Kok: Oké.  

 

Algemeen 

Remco Herz: Heb je enig idee hoe veel mensen er af vallen na één jaar? 

Britt van Vliet: Nee, ik heb eigenlijk niet exacte getallen hoe veel mensen er lid af worden na 

één jaar. Maar dat is ook omdat nu het is het bedrag natuurlijk anders. Nu hoeven ze in het 

tweede jaar maar 7,50 euro te betalen en in het nieuwe plan moeten ze 15 euro betalen. We 

verwachten dat de kans groot zal zijn dat er meer mensen zullen afvallen in het tweede jaar. 

Mayke Hazelaar: En we hebben ook de mensen die wel maar één jaar lid blijven 

meegenomen, maar blijkbaar zijn er dus genoeg mensen die zo veel jaren lid blijven dat het 

alsnog op drie jaar gemiddeld komt.  

Daniël van Buuren: Waarom heb je dit naar boven afgerond? Ik hoor net ook de hele tijd dat 

jullie meer verlies willen draaien? 

Britt van Vliet: Dat is iets wat ik straks ook met mijn definitieve begroting zal benoemen. 

Ondanks dat er niet ieder jaar verlies blijkt gedraaid te zijn, hebben we wel verlies gedraaid 

waardoor we over een aantal jaren niet meer tienduizend verlies kunnen draaien. We hebben 

de inkomsten dus wel hard nodig.  

Daniël van Buuren: Maar we hebben het dan over tienduizend. Ik weet niet of een euro eraf, 

ja..? Dat komt niet op tienduizend. Als je meer leden wilt trekken en ook meer op activiteiten. 

Dan zou ik ook juist proberen om het lidmaatschap zo ver mogelijk te verlagen. Maar dat is 

mijn mening.  

Mayke Hazelaar: Daarbij wil ik wel noemen trouwens dat we ook naar andere verenigingen 

hebben gekeken wat zij vragen en daarbij is vijftien euro meer dan gemiddeld. Nee ik bedoel 

minder dan gemiddeld. 

Scholte Boels: Mag ik? 

Klaas Wilts: Ja jij bent de volgende. 

Scholte Boels: Ik ben wel benieuwd wat je dan voorstelt? Bijvoorbeeld 14 euro? Die ene euro 

kan je toch gewoon kwijt. Dat is echt niks. Ik vind het echt een super goed plan.  

Daniël van Buuren: Het is puur een suggestie. Ik zeg ook niet dat ik tegen het plan ben want 

ik vind het zelf ook een goed plan. Ik vond zelf ook 27 euro best wel veel. Maar het is meer je 

zou ook lager kunnen. Het kan ook 12 zijn of nog lager. Het is meer een idee want ik hoor de 

hele tijd te veel winst. Ik snap wel dat het op de lange termijn anders zou moeten, maar het is 

meer stof om te denken.   

Gerbrich Ferdinands: het is vooral zo dat er in het verleden te veel winst is gedraaid maar in 

de afgelopen jaren is er niet genoeg verlies gedraaid. Je zou structureel niet nog meer verlies 

kunnen draaien. Maar ik vind 14 euro ook prima.   



14 
 

Mayke Hazelaar: We hopen ook dat dit nieuwe systeem mee kan met de nieuwe 

meerjarenvisie die er komt. In de nieuwe meerjarenvisie die wordt ontwikkeld gaat er ook met 

bijna zekerheid geen tienduizend euro verlies meer gedraaid worden. 

Gea Kerkstra: Is het niet ook zo dat met dit plan ook in de eerste jaren meer verlies gedraaid 

zal worden? Omdat er eerst nog mensen, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Dat er dus de 

eerste jaren, omdat er een verschil in zit qua prijs, dat er daardoor ook al verlies gedraaid gaat 

worden? 

Britt van Vliet: Ja. Waren er nog meer vragen?  

Nander Eisen: Ik was benieuwd of de term inschrijfkosten ook gaat veranderen?  

Britt van Vliet: Nee, wat nu de bedoeling is dat er geen inschrijfkosten meer worden betaald 

maar dat het contributiebedrag nu 15 euro wordt.  

William Pitz: Als jullie dit mee willen nemen in de meerjarenvisie maar jullie willen nu al dat 

wij hierop gaan stemmen of niet stemmen. Misschien is het handig om dit mee te nemen naar 

de meerjarenvisie en afhankelijk van de meerjarenvisie hier op terug te komen om dit pas 

vanaf volgend jaar of de volgende algemene ledenvergadering dit beter te kunnen inschatten 

om te kijken of dit wel handig is.   

Anandi Postma: Wat denk je dan dat er precies op uitgevonden kan worden?  

William Pitz: Als ik dat zou weten zou het niet moeten. Los daarvan denk ik gewoon van ‘ja 

natuurlijk dit zou je mee kunnen nemen naar de meerjarenvisie als de meerderheid het hier 

mee eens is’, maar stel nou dat we dit opzetten en er achteraf achter komen dat het eigenlijk 

helemaal niet handig is omdat we toch verwachten dat vanwege het beleid van de overheid of 

wat dan ook dat het aantal studenten naar beneden zal dalen. Dan is dit misschien toch niet 

een handige oplossing. Dus als we misschien eerst de komende drie maanden kijken naar hoe 

we naar de komende vijf jaar gaan kijken en daar een vast plan hebben, dan pas kunnen we 

wellicht inschatten of dit daadwerkelijk de beste optie is. Als we hier nu gaan instemmen en 

dan gaan we naar de meerjarenvisie en dan blijkt het niet goed te zijn, dan moeten we 

volgende keer hier weer staan en moeten we het alsnog terugdraaien. Maar we kunnen alsnog 

de volgende algemene ledenvergadering zeggen dat we het wel doen.  

Anandi Postma: Ik denk dat je dan meer tijd aan kwijt bent. We besteden er nu tijd aan, het 

bestuur heeft er tijd aan besteed. Dus ik denk dat we eigenlijk moeten kijken of er stemming 

voor vereist is. Blijkt het achteraf toch niet handig te zijn, dan kun je er dan misschien beter 

weer tijd aan besteden dan dat je er nu al tijd voor in gaat plannen.  

William Pitz: Ik geef je helemaal gelijk. Mijn persoonlijke mening is dat zonder heel veel er 

over na te denken dat dit een goede oplossing is. Ik wil niet dat we nu denken dat dit een 

slecht plan is. Maar dit komt wel vooral voor de leden vrij uit het niets. Ik kan me wel 

voorstellen dat mensen denken dat ze 15 euro niet willen betalen voor een jaar. Als dit vanaf 

volgend jaar in zou gaan, waarom moeten we dat zes weken na het begin van het jaar al 

beslissen?   

Britt van Vliet: Omdat als dit plan wordt aangenomen dan heb ik een hele andere begroting 

dan als dit wordt afgewezen.  

William Pitz: Maar dan kan je eigenlijk geen begroting voorstellen nu, toch? 

Britt van Vliet: Jawel, want ik heb er twee gemaakt.  

William Pitz: Maar dan maakt het dus toch niet uit of we het hier wel of niet mee eens zijn 

toch? 

Mayke Hazelaar: Maar ik denk, hoe dan ook, dit is een verouderd plan. Geen enkele, of bijna 

geen enkele, vereniging doet het meer zoals VIP het op dit moment doet. Dat is waarom wij 

nu alsnog het hoognodig vindt dat VIP ook mee gaat met andere verenigingen.  
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Annajo van der Weide: Het is misschien lastig vast te stellen hoe de studie aanmelding bij 

Psychologie over vijf jaar zal zijn. Maar stel het wordt meer positief. Wordt het minder is het 

aan de ene kant negatief want je hebt in totaal minder inkomsten. Maar wat belangrijk is voor 

VIP is dat van dat mindere aantal Psychologie studenten het lidmaatschap zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. En dat doe je op deze manier. Minder leden is ook minder kosten. Het 

werkt van twee kanten. Ik denk dat je ergens moet beginnen, en ik denk wel dat hier 

misschien wel een nieuw begin is. Al kan ik jouw argumenten ook zeker begrijpen, ik sta hier 

anders in. Maar ik begrijp het zeker.  

William Pitz: Alles wat ik wil zeggen is dat het een goed plan is, we kunnen nadenken. We 

kunnen het doen, maar als je denkt over internationalisering en je denkt dat je meer 

internationale studenten hebt. De manier waarop je de vereniging kunnen herstructureren. Ik 

denk dat het slimmer is om ons drie of vijf maanden extra te denken om te kijken waar de 

vereniging heen gaat. Gebaseerd op dat kunnen we het prijssysteem veranderen. Waarom een 

gehaaste beslissing maken nu? Dat snap ik niet.   

Britt van Vliet: Ik snap heel goed je argument. Ik denk niet dat dit een overhaaste beslissing 

is. We hebben hier goed over nagedacht en ook vanuit vorige penningmeesters. Het is 

misschien een verouderd plan. Ik ben nu een beetje met de eer van Gerbrich aan het strijken. 

Ik denk dat zij het al uitgezocht heeft in haar jaar. Dit heeft zij aan mij gezegd. Als ze het 

eerder had geweten dan had zij haar begroting er ook op aan willen passen. Als ik dit nu niet 

kan gaan doen en jullie gaan er in de meerjarenvisie mee bezig. Dan kan pas in het jaar 2018-

2019 de contributie worden veranderd. Dat is waarom ik het nu misschien een beetje plots 

presenteer. Dat zou ik heel erg zonde vinden als we er weer een jaar overheen laten gaan 

Gea Kerkstra: Ik wou inderdaad hetzelfde zeggen als Britt. We zijn er in ons bestuursjaar ook 

vaak op terug gekomen. We hebben het echt vaak over gesproken. Ook tijdens onze 

beleidsvergadering. Het was best wel lastig om uit te zoeken. Gerbrich is ook vaak mee bezig 

geweest. Ook met de kascommissie. Het is zeker niet iets wat plots op komt zetten, misschien 

wel voor jullie. Over internationale studenten, dat er steeds meer komen bij psychologie. Ik 

heb juist gemerkt dat juist internationale studenten de prijs van 27,50 euro heel veel vinden. 

Daarom naast introductiekamp en de diesweek dat in totaal een heel groot bedrag vinden. Dat 

zegt misschien ook iets over de kosten van de diesweek en introductiekamp. Maar ik denk dat 

het ook voor internationale studenten heel aantrekkelijk is dat de prijs naar beneden gaat. Of 

nouja, het eerste jaar naar beneden gaat en het beter verspreid is over een aantal jaren.  

William Pitz: Eén laatste vraag: als we nu hier niet over stemmen, begrijp ik het dan goed dat 

dit zeker niet tijdens het volgende algemene ledenvergadering besproken kan worden en hier 

niet over gestemd kan worden? Dus absoluut niet? Het is nu of nooit?  

Britt van Vliet: Ja, eigenlijk wel. 

Scholte Boels: Ik vind het heel goed dat jullie hierover nagedacht hebben. Misschien is het 

voor de meerjarenvisie heel handig om dit later te bespreken, maar laten we het gewoon doen.   

Mayke Hazelaar: Ja ik denk dat dat ook is wat het is. Er zijn heel veel voors en tegen. Wij 

gooien het plan op tafel en dan moeten jullie zelf een afweging maken of jullie het waard 

vinden of niet.  

Iris Suurmond: Ik denk dat je opzich juist de meerjarenvisie in kan gaan met dit plan in je 

achterhoofd. Dat je daar de meerjarenvisie op aan kan passen. 

Gerbrich Ferdinands: ik wil ook nog een beetje hetzelfde zeggen als Iris. Dat je dit misschien 

gewoon moet proberen en als het niet blijkt te werken dan kunnen we het weer veranderen. Ik 

vind het een heel goed idee en denk dat het zeker meegenomen kan worden in de 

meerjarenvisie.  
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Kosten van het plan 

Annajo van der Weide: Ik zie inderdaad dat je een mooi tabelletje hebt gemaakt. En dat je 

inderdaad in 2017-2018 een verlies van 7.500 euro krijgt. In 2019-2021 kom je denk 3400 

euro in de plus opgeteld, maar dit heft nog niet het verschil van die 7.500 euro van de eerdere 

jaren op. Wanneer denken jullie dat het verschil wordt rechtgezet?  

Britt van Vliet: Om dat te zien had ik het tabelletje groter moeten maken, niet gedaan. Ik denk 

dat dat dan als iedereen die jaar die vijftien euro betaald, dan is het weer goed. Nu moet je om 

hetzelfde bedrag te verdienen moet je drie jaar lid zijn.  Zelfde  

Annajo van der Weide: Mijn vraag is ik zie inderdaad dat je van 2019 tot 2021 3400 terug 

verdien bedragen. Maar wanneer loopt dat helemaal gelijk aan die 7500 die je aan het systeem 

betaald in de tijd tussen 2017 en 2019? Heb je daar een idee van? 

Britt van Vliet: Ja, eigenlijk ben ik een beetje naïef geweest. Ik stopte toen we winst maakten. 

Maar ik denk ja, Simone, weet jij het? wat naief van mezelf. 

Simone Willigers: Ja ik denk, het blijft gewoon zo staan toch? Dus dan zou het binnen twee 

jaar weer goed moeten zijn. Dan heb je het verschil al weer terug. Of drie jaar.  

Annajo van der Weide: 2024? 

Simone Willigers: Nee, 2023 dan.  

Nynke Kok: Het was 14,17 euro en het wordt 15 euro. Dus eigenlijk blijf je toch winst 

maken? 

Britt van Vliet: Ja, als je er vanuit gaat dat we hetzelfde aantal leden houden dan ga je 

uiteindelijk zelfs winst maken. Maar omdat we misschien ook verwachten dat mensen lid af 

worden hebben we gekozen om er 15 euro van te maken.  

Nynke Kok: Ja, dat snap ik wel, maar uiteindelijk haal je de kosten er wel uit, maar als het zo 

door gaat als verwacht ga je wel iets meer winst maken dan met het huidige systeem? 

Britt van Vliet: Ja. 

Gea Kerkstra: Het is dus zo dat de oude leden of leden die nu al lid zijn 7,50 euro betalen. 

Dus stel Pietje is afgelopen jaar lid geworden en hij blijft nog zeven of acht jaar doorstuderen. 

Hij blijft dus al die jaren nog 7,50 euro betalen terwijl alle andere leden 15 euro allemaal 

betalen?  

Britt van Vliet: Ja. Omdat hij in zijn eerste jaar al twintig euro extra heeft betaald.  

Gerbrich Ferdinands: Leuk feitje daarover: we hebben dat nu eigenlijk ook nog steeds want 

ongeveer zes jaar geleden hoefde je maar één keer iets te betalen en dan was je de rest van je 

leven gratis lid. Dus we hebben nog ongeveer vier leden die geen contributie hoeven te 

betalen. Die zijn echt al ziek jaar lid. Al meer dan zes jaar volgensmij. In 2007 was dat.  

Anandi Postma: Zorg er dan wel voor dat je dit even duidelijk opneemt in het 

overdrachtsdocument. Net zoals dat van 2007. Want dat moet wel kennis blijven.  

Mayke Hazelaar: Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? 

Britt van Vliet: Ik denk dat het misschien wel handig is, dat staat ook in het plan dat ik 

geschreven heb, dat als iedereen nu dit een goed idee vindt, dan gaat het wel vanaf nu in. Dus 

iedereen bij wijze van nu lid wil worden dat ze met het nieuwe systeem moeten betalen.   

Gerbrich Ferdinands: Waarom? Dat is toch de contributie van 2016-2017? Ik dacht dat jullie 

plan ging over de contributie van 2017-2018.  

Mayke Hazelaar: We willen ook graag stimuleren dat masterstudenten van nu ook lid worden 

en die groep mis je. Want er zijn in principe relatief weinig eerstejaars die nog lid moeten 

worden. We hopen zo de groep van de masters nog te stimuleren.  
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Simone Willigers: Hebben jullie er al over nagedacht hoe je het volgend jaar gaat doen met 

afschrijven van de contributie? Dat sommige leden 7,50 euro moet afschrijven en andere 15 

euro?  

Gerbrich Ferdinands: Dat kan wel. 

Mayke Hazelaar: Er zijn wel groepen die je aan kan maken. Voor anderen zegt dat niet zo 

veel maar net als dat je voor alumni ook aparte groepen aan kan maken kan je dat ook doen 

met mensen die in het nieuwe contributiesysteem horen.   

Anandi Postma: Als jullie het voor masterstudenten doen denken jullie dat er nu 

daadwerkelijk nog veel masterstudenten zijn die dit jaar nog lid willen worden?  Is het niet 

veel praktischer om te zeggen we doen dit vanaf volgend verenigingsjaar? 

Britt van Vliet: Nou je hebt bijvoorbeeld de stroom van september dat die misschien niet zo 

snel lid zullen worden maar vanaf februari is er een nieuwe instroom. 

Nynke Kok: Ik vroeg me af, dat als je alles gaat veranderen. Je moet op de site alles 

veranderen, op het automatische incasso formulier staat het. Er zijn wel heel veel papieren 

waar het wel op staat. Als je dat gaat veranderen, kun je dat vanaf nu al wijzigen? Een nee is 

ook goed.  

Mayke Hazelaar:Dat is een goede vraag. 

Gea Kerkstra: Is het ook niet, ik vind het aan een ene kant een goed idee, maar is het niet ook 

een beetje discriminerend naar de masterstudenten die twee weken geleden lid zijn geworden 

dit jaar? Of alle eerstejaars die nu nog denken “Oh ik wil toch nog lid worden”.  

Britt van Vliet: Krijg ik dan nu eigenlijk een beetje van iedereen terug dat het idee opzich wel 

goed is maar met name het feit dat het nu in gaat dat best wel discutabel is? 

Annajo van der Weide: Even een aanvulling op Nynke. Ik bedacht me dat het volgensmij in 

de Statuten staat. Er staat sowieso het woord inschrijfgeld. Je moet eerst een statutenwijziging 

doen voor je dit kan uitvoeren.  

Mayke Hazelaar: Dat is ons volgende punt.   

Merel Molenaar: We hebben nog gekeken in de statuten en het hoeft officieel niet maar we 

hebben toch wel een plan om de statuten aan te passen. Voor het plan hoeft het niet perse 

aangepast te worden. Even terug te komen op waarom het perse nu moet. We kunnen er lang 

of kort over praten, maar ook als je het aan het einde van het jaar veranderd heb je ook 

mensen die je benadeeld. Op een gegeven moment moet je gewoon een keuze maken.   

Simone Willigers: Ik ben het er wel mee eens dat het nog dit jaar ingevoerd moet worden. Dit 

vind ik wel een goede. Dan neem je ook de mensen van februari mee. Maar kun je dan niet 

zeggen dat je het per 2017 of januari of februari doet. Dat vind ik logischer dan nu.  

Britt van Vliet: Volgensmij vinden we het als bestuur ook wel een goed idee. Dat we het per 

het nieuwe semester in laten gaan. In het grote boekwerk hebben we gezegd dat het vanaf 

heden wordt ingevoerd maar dan veranderen we dat naar februari.  

Nynke Kok: Doe je dat dan per het nieuwe semester of januari? 

Merel Molenaar: Er is nu juist een begroting gemaakt om dit plan door te kunnen voeren. Ik 

snap dan niet helemaal wat de bedoeling is om het in januari door te voeren. Dan klopt het 

plan niet meer. Dus ik snap het even niet meer.  

Anandi Postma: Ik denk dat jullie er zelf even over moeten beslissen wat jullie willen 

voorstellen en dan kunnen wij daarover stemmen. Of niet.  

Eize Hofstra: Ik denk dat het met de begroting wel mee valt. De meeste contributie komt in 

september of augustus. Ik zou zeggen doe gewoon 1 januari 2017. Gewoon duidelijk, 2017, 

nieuw jaar. Nieuwe prijzen.  
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Simone Willigers: Begrijp ik nou goed dat je nu niet begrijpt waarom we het in januari willen 

doen?  

Gerbrich Ferdinands: Misschien is 1 januari wel handig. Als je het in februari doet heb je 

misschien niet genoeg tijd om er een evaluatie over te geven in maart. 

Mayke Hazelaar: Dus, concreet, we gaan zo stemmen over het huidige plan met een 

toevoeging dat het per 1 januari 2017 in gaat. Is dit wat we terug krijgen? 

Nynke Kok: je hoeft niet te stemmen. Je moet gewoon vragen of er stemming vereist is.  

Mayke Hazelaar: Dat laat ik aan Klaas over 

 

Het plan voor de contributie wordt goedgekeurd op de voorwaarde dat het per 1 januari 2017 

in gaat.  

 

Presentatie van Britt van Vliet over de definitieve begroting 2016-2017. 

 

Gea Kerkstra en Scholte Boels verlaten de zaal om 23:01 uur.  

 

Samenwerkingen 

Simone Willigers: Dan nog zit er best wel een groot bedrag extra bij, want die contributies 

kosten tweehonderd euro.  

Britt van Vliet: Dat komt ook omdat de reiskosten van bijvoorbeeld SSPN vergoed worden 

voor het bestuur.  

 

Verenigingsbrede acquisitie 

Simone Willigers: Ik heb een vraag over het eerste gedeelte van de verenigingsbrede 

acquisite. Daar staat bij de conceptbegroting vijftig euro uitgaven. Wat zijn de uitgaven? 

Britt van Vliet: We hadden het idee als bestuur, en met name vanuit het beleid dat het ons 

leuk leek om een soort club van een bepaald bedrag te doen. Hier zijn wij naderhand op terug 

gekomen omdat we het niet meer willen doen. Ik heb toen vijftig euro in begroot omdat we 

een super mooi bord wilden maken.  

 

Bestuursvergoeding 

Annajo van der Weide: Ik had even een vraag. Over de bestuursvergoedingen. Allereerst wil 

ik voorop stellen dat het super goed is dat jullie de bestuursvergoeding omhoog doen. Het 

kost veel geld en dat maakt niet uit want het is het allemaal waard. Dat maakt verder niet uit 

maar ik zag 925 euro en ik geloof dat wij in ons jaar 725 hadden. Klopt dat? Je gaf aan dat 

Theun er weer is en dat geeft meer kosten. Ik kan me alleen niet voorstellen dat dit 

tweehonderd euro kost. Kun je nog iets meer verklaren van die verhoging? 

Britt van Vliet: Dit jaar was er ook een lustrum en we vonden het ook heel belangrijk dat we 

daarbij aanwezig zijn. Vandaar dat we daar ook een deel van vergoed krijgen. Daarnaast is er 

in ons jaar ook een CoBSS en dat was in jullie jaar ook niet het geval en dat vinden we ook 

belangrijk om daar als voltallig bestuur naartoe te gaan.  

 

Esther Kamminga verlaat de zaal om 23:06 uur.  

 

Begroting English daytrip/lecture committee 

Anandi Postma: Is een bijdrage dan gelijk aan dat van de English Daytrip committee? 

Britt van Vliet: Ja. Zij krijgen hetzelfde bedrag.  
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Anandi Postma: Kunnen ze daar eventueel ook lezingen van organiseren? 

Britt van Vliet: Ja. Het is de bedoeling dat ze iniedergeval een lezing en een dagreis 

organiseren en voor de rest gaat het in overleg met ons. Het is niet de bedoeling dat een deel 

perse aan lezingen en een deel aan dagreizen. 

Anandi Postma: Maar ik bedoel is het haalbaar qua bedrag? 

Britt van Vliet: Ja. 

 

De definitieve begroting 2016-2017 wordt goedgekeurd.  

 

Merel Molenaar over amendement 1 op de statuten.  

 

Anandi Postma: Heel klein vraagje; bijeenroeping versus oproeping? 

Merel Molenaar: Ja, dat vond de notaris een mooier woord.  

 

Merel Molenaar over een aanvulling op amendement 1 op de statuten  

 

Gerbrich Ferdinands: maakt het heel erg uit dat je dat opneemt in de statuten? 

Merel Molenaar: We hebben het er even over gehad want we vroegen ons af of het het e-

mailadres onder personalia valt. We vonden het toch wel belangrijk omdat alle communicatie 

tussen de leden via de e-mail gaat.   

Gerbrich Ferdinands: Denken jullie dat er dingen anders worden? 

Merel Molenaar: Nee, het zal meer voor de toekomst belangrijk zijn. Dat we iniedergeval 

ervoor zorgen dat het e-mailadres gevraagd wordt.   

Eize Hofstra: De daadwerkelijke inschrijving is toch anders geformuleerd? Het lijkt me zo 

omslachtig. Je wil lid worden en dan moet je je persoonlijke gegevens geven en je e-

mailadres. Maar er zit toch nog meer aan? Aan het hele lid worden? Je moet nog betalen.  

Merel Molenaar: Ja dat staat nog onder een ander kopje.  

Gerbrich Ferdinands: Ik wil niet moeilijk doen ofzo, want ik wil ook graag naar huis, maar als 

ik dit zou lezen, dan zou ik misschien ook nog wijzigen dat je je dient te melden bij een lid 

van het bestuur want tijdens de inschrijfdag zitten niet alleen bestuursleden die je VIP lid 

maakt.  

Anandi Postma: Kun je het ook zo regelen dat je je indirect bij een bestuurslid meld doordat 

de secretaris het ledenbestand beheert? 

Gerbrich Ferdinands: Het is wel zo dat het bestuur wel automatisch een mail krijgt als iemand 

lid wordt dus dat kan je ook zien als melden bij het bestuur.  

Merel Molenaar: Ja een bestuurslid maakt iemand ook daadwerkelijk lid. Op de inschrijfdag 

wordt je ook aspirant lid gemaakt maar een bestuurslid maakt je echt lid 

Gerbrich Ferdinands: Ja maar dat hebben ook wel niet bestuursleden gedaan. Want toen was 

jij ook nog geen bestuur.  

Mayke Hazelaar: Is dat niet een beetje omslachtig? Want als je kijkt naar de inschrijfdag. Er 

zijn altijd bestuursleden aanwezig. Ik heb bijvoorbeeld met Gea bij de deur gestaan dus in 

principe melden aspirant leden zich ook bij ons.   

Nynke Kok: Ik denk dat je die redenering dan ook zou toe kunnen passen op het personalia en 

e-mailadres. Dan moet je bedenken of jullie dat willen of niet. Statuten is niet altijd even 

logisch. Wel logisch maar niet even duidelijk. Wil je dat dan wel of niet? 
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Merel Molenaar: Wij denken dat dit dan zeker voor de toekomst een e-mailadres van belang 

is. Voor het versturen van de algemene ledenvergadering via de nieuwsbrief is het niet perse 

nodig.  

Nynke Kok: Kun je wijziging één aannemen zonder dat je aanvulling op wijziging één ook 

aanneemt? 

Merel Molenaar: Ja. 

Anandi Postma: Ik wil ook niet vervelend zijn. Maar denk je in dat het 2002 is. Niemand kan 

zich voorstellen dat je dan nooit meer gaat msn’en. Stel je voor dat niemand meer over twintig 

jaar een e-mailadres gebruikt. Is het dan niet een beetje onhandig om dit soort dingen op te 

nemen? Ik zou het misschien niet doen. 

Nanette Zwaneveld: Als we dit willen veranderen gaan we het dus via de nieuwsbrief doen 

maar die wordt dus ook via de e-mail verstuurd. Dus als we het over twintig jaar niet meer 

gaan gebruiken dan moeten we het sowieso veranderen. Snap je wat ik bedoel? 

Nynke Kok: Ik snap het nut, maar dit kan dan ook tegelijk een ontkrachtiging zijn waarom je 

wijziging één niet kan doen. Omdat je over twintig jaar geen e-mailadres meer hebt dus dan 

moet je dat weer wijzigen.  

Nanette Zwaneveld: we moeten wijziging één wel doorvoeren omdat het niet anders kan.  

Nynke Kok: Ik vind het allemaal goed.  

Merel Molenaar: Wij denken dat de nieuwsbrief het meest relevant is om dit te doen.   

Mayke Hazelaar: Is het dan zeg maar zo als ik dit zo hoor dat mensen apart willen stemmen 

over de wijziging en over de…?  

Merel Molenaar: Dat gebeurt al.   

Bishaka te Riele: Zijn er dan mensen die hun e-mailadressen niet willen geven? 

Merel Molenaar: Nee. Dit is echt meer een situatie voor de toekomst.  

William Pitz: Houdt het ook in dat de leden altijd een werkend e-mailadres moeten geven 

gedurende hun lidmaatschap? 

Merel Molenaar: Nee, ze kunnen namelijk bijvoorbeeld ook aangeven dat ze niet gemaild 

willen worden. 

 

Merel Molenaar over amendement twee op de statuten.  

 

Simone Willigers: is een inschrijfgeld goed Nederlands? 

Merel Molenaar: Ja, dit is ouder Nederlands.  

 

Amendement 1: 

Nul mensen stemmen tegen. 

Nul mensen stemmen blanco. 

52 mensen stemmen voor. 

 

Toevoeging Amendement 1 

Twee mensen stemmen tegen. 

Negen mensen stemmen blanco. 

41 mensen stemmen voor. 

 

Amendement 2 

Nul mensen stemmen tegen. 

Twee mensen stemmen blanco. 
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Vijftig mensen stemmen voor. 

 

Alle amendementen op de statuten worden goedgekeurd.  

 

 

W.V.T.T.K 

 

Verandering van de vorm van presentatie van het jaarverslag 

Simone Willigers: Wat mij betreft hoeft het presenteren van het jaarverslag niet perse korter, 

maar meer een andere insteek. Misschien zou je dingen die veranderd zijn kunnen presenteren 

en niet elke keer hetzelfde riedeltje. 

William Pitz: Je zou wat Simone zegt bijvoorbeeld een overzicht kunnen maken van de 

belangrijke veranderingen. Dan bespreek je echt alleen de belangrijke dingen door middel van 

een presentatie.  

Anandi Postma: Ik vind korter een goed idee. Maar ik weet niet of ik het helemaal eens ben. 

Het is ook belangrijk om dingen te noemen die gewoon goed zijn gegaan. Het is goed om te 

erkennen dat het gewoon goed is gegaan. 

Scholte Boels: Waar sta je als vereniging voor dan? Ik snap wel dat je dat wilt delen.  

Anandi Postma: Je zet me voor het blok hier. Dat is aan het huidig bestuur. Het hoeft geen 

presentatie te zijn maar misschien wel een overzicht van dertig seconden van wat goed is 

gegaan. 

Nynke Kok: Wij als bestuur leggen verantwoording af over wat wij doen. Dit doen we door 

middel van het jaarverslag. Het is belangrijk dat het gezegd wordt. Het blijven feitjes die we 

moeten benoemen. Daarom duurt het zo lang.  

Merel Molenaar: Ik ben het heel erg met Nynke eens. Het is een verantwoording. In deze 

vergadering wordt er beslist. Alleen de invulling kan misschien wel anders. Hier moet voor 

gezorgd worden. We zouden ook kunnen afspreken dat iedereen hele plan leest en vragen stelt 

en dan is het klaar.  

Scholte Boels: Ik ben benieuwd waar die verantwoording dan ligt? En hoe zou je dit anders 

kunnen aanpakken? 

Nynke Kok: Dat is het algemene idee van iedere algemene ledenvergadering. Dit hebben wij 

gedaan en daar kun je je mening over geven. Het nieuwe bestuur kan dit meenemen naar 

volgend jaar en hier lering uit trekken. Je moet in je achterhoofd houden dat het gaat over wat 

wij gedaan hebben. Het is veel informatie maar het is wel nodig.  

Annajo van der Weide: Ik denk dat je als bestuur hard werkt en je doet veel dingen. Ook veel 

dingen waar jullie niks van af weten. Het is ook een stukje transparantie naar jullie toe. Onder 

andere in een jaarverslag. Transparantie is daar een key woord voor.   

Scholte Boels: Ik vind wel dat het nuttig is dat er transparantie is. Maar niet iedereen zit er op 

te wachten. Ik begrijp heel goed dat jullie er een jaar keihard aan hebben gewerkt. Als je er 

zelf mee bezig bent is het heel erg interessant, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. 

Misschien kunnen we er een middenweg in vinden.  

Gerbrich Ferdinands: Het gaat niet perse om erkenning. Ik vind het zelf ook saai want wij 

weten het allemaal al. Voor ons is het ook niet heel interessant. Voor de leden is vaak de 

drempel te hoog om ernaar te vragen.   

Wouter Sonneveldt: Ik denk echt dat het heel erg gericht is op leden die bestuur hebben 

gedaan. Na een uur of anderhalf uur ben je iedereen kwijt. Je zou bijvoorbeeld een extra 

drankje of pauze kunnen doen.  
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Mayke Hazelaar: Dat is waar wij het ook heel erg over hebben gehad. Het is moeilijk om voor 

te stellen aan mensen die het niet dagelijks in zien. We horen graag dat jullie echt zin hebben 

om naar een algemene ledenvergadering te gaan. Kom met concrete ideeën over hoe we het 

anders kunnen doen.   

Scholte Boels: Ik snap dat het niet zo werkt als bij Odiom, maar we zouden belangrijke 

stukken wel met zijn allen kunnen bespreken. Dit heeft met commitment te maken. We 

moeten iets vinden waardoor er meer commitment is. Er komt erg weinig uit de zaal.  

Amber Grashuis: Het duurt nu al bijna vijf uur. Als er nog meer input komt, dan duurt het nog 

langer.  

Bishaka te Riele: Ik denk dat de opzet zoals het nu is, dat het komt doordat de meeste mensen 

het niet doorlezen. Ik denk dat dat de reden is waarom het wordt gedaan op deze manier 

Eize Hofstra: Is het ook niet een idee om agendapunt drie tot zes om te wisselen met de 

anderen? 

Dionne Patist: Ik ben het opzich wel eens met Eize. Het is belangrijk om input te krijgen 

waarbij je iedereen zijn stem nodig hebt.  

Mayke Hazelaar: Ik ben het er wel mee eens. Maar ook is het jaarverslag het moment om het 

vorige bestuur op het matje te roepen als ze het niet goed gedaan hebben.  

Merel Molenaar: We zitten met een dilemma. Aan de ene kant is het saai, maar willen we wel 

input. We kunnen ook zeggen dat iedereen daadwerkelijk de stukken lezen. Er zijn snellere 

manieren. We kunnen er heel erg over nadenken.  

Anandi Postma: Wat ik wilde toevoegen. Misschien kunnen jullie voor volgende keer goed 

nadenken welke stukken je in welke volgorde presenteert. Dan kun je de toon zetten voor de 

hele algemene ledenvergadering.  

Nynke Kok: Britt haar definitieve begroting hangt af van het jaarverslag van Gerbrich. Ik 

weet niet of het mag en het wordt een beetje raar. Als jullie nadenken wat jullie willen en 

bestuur gaat nadenken wat zij willen, dan komen we er later op terug.  

Scholte Boels: Ik pleit al jaren voor meer drank op de algemene ledenvergadering. De eerste 

vier stukken kunnen toon zetten voor de hele algemene ledenvergadering. De mensen op de 

voorste rij zijn de enige mensen die echt iets hopen te zeggen. Ik snap dat je verantwoording 

moet afleggen, maar het werkt niet zo.  

Nander Eisen: Ik heb precies hetzelfde. We kunnen er lacherig over doen, maar met meer 

drank lok je mensen op de algemene ledenvergadering. Ze geven meer input. Je zit hier heel 

lang. Ik vind het een beetje karig om één drankje te geven.  

Britt van Vliet: Als student zeg ik inderdaad dat het heel raar is om maar één drankje aan te 

bieden. Als huidige penningmeester kan het niet. Heel lang geleden kreeg je niks. Alleen 

omdat we tienduizend euro verlies moeten draaien kunnen we nu drinken. Dat is heel 

vervelend. We moeten wel realiseren dat het drankje er nooit was. Het moet wel haalbaar zijn. 

Nander Eisen: ik begrijp dat niet helemaal. Ik zie een kippenpak. Ik zie allemaal cijfers. Ik 

denk dat je mensen lokt met gratis drank en het is ook een soort spraakwater.  

Britt van Vliet: Ik ben het hier eigenlijk helemaal mee eens en het liefst neem ik jullie mee 

naar een kroeg, maar in het contract is vastgesteld dat we hier het hele jaar blijven zitten. 

Tess Hofstede: Ik ben overweldigd met informatie. In je eerste jaar wordt je verwelkomd door 

VIP, maar je krijgt helemaal niet heel veel informatie. Ik zit nu hier en ik weet niet goed waar 

het over gaat. Als ik dit aan het begin had geweten dan had ik me meer betrokken gevoeld en 

dan zou dit een andere ervaring zijn geweest.  

 

Liftwedstrijd 
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Age Boomstra: Ik zit dit jaar in de evenementencommissie en over een aantal weken gaan we 

liften. Wij vragen ons alleen af waarom meiden niet met meiden mogen liften. Meiden 

moeten perse een jongen mee om te liften.  

Klaas Wilts: Ik ga er vanuit dat dit is voor de veiligheid. 

Age Boomstra: Ik kan hier eigenlijk helemaal niks over vinden. Ik heb een onderzoek 

gevonden die zegt dat het helemaal niks uit maakt. Daarnaast heb ik aardig wat meiden 

gehoord dat ze mee wilden maar dat ze geen jongen konden vinden. 

Nynke Kok: Ik ben het helemaal eens met Age. 

Wouter Sonneveldt: Ik ben ook eens. 

Scholte Boels: Ik heb zelfs anekdotisch bewijs.  

William Pitz: Ik ben het er ook mee eens, dit komt van vroeger. Het is seksistisch maar is 

vanwege de veiligheid geïmplementeerd. Men is er gewoon mee doorgegaan en jij bent nu de 

eerste die het vraagt. 

Age Boomstra: Het lijkt me een beetje ouderwets. De kans daarop lijkt me niet heel veel 

groter.  

Simone Willigers: VIP blijft natuurlijk wel verantwoordelijk. Het is voor jullie iets om over 

na te denken.  

Anne van den Bos: Als twee meiden iets gebeurd zou het onze schuld zijn en als een jongen 

en een meisje het doen is het niet onze verantwoordelijkheid. Dat is heel onlogisch.   

Annajo van der Weide: Je blijft altijd verantwoordelijk maar misschien hebben mensen het 

idee dat je de kans minder vergroot.  

Merel Molenaar: Ik merk wel dat als je bestuur bent dat je je moet verantwoorden. Ik ben het 

er wel heel erg mee eens, en denk dat het goed is om hier op terug te komen. 

Klaas Wilts: Is het een idee dat het bestuur en de evenementencommissie dit samen 

bespreken?  

William Pitz: Is de inschrijving al gesloten? 

Age Boomstra: Voor dit jaar speelt het niet meer.  

William Pitz: Dan ben ik voor. 

 

 

Sluiting 

Klaas Wilts sluit de vergadering om 00:00 uur.  

 


