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Notulen algemene ledenvergadering 30 mei 2017 

Aanwezigen 

Machtigingen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen 

Machtigingen tijdens de algemene ledenvergadering: 3 machtigingen 

 

1. Ilse Olivier 

2. Nanette Zwaneveld 

3. Britt van Vliet 

4. Mayke Hazelaar 

5. William Pitz 

6. Paula Kisse 

7. Chiel van Maanen 

8. Anne Nijman 

9. Jamie Westenenk 

10. Gerbrich Ferdinands 

11. Anne Kuipers 

12. Negat Abdu 

13. Lisan Overdijk 

14. Tineke Rijpma 

15. Konstanze Strohm 

16. Lotte Hoogeveen 

17. Matthijs Bosma 

18. Scholte Boels 

19. Annajo van der Weide 

20. Britt Bosma 

21. Michiel Mulder 

22. Claartje König 

23. Iris Botermans 

24. Dyanthe Brouwer 

25. Madelief van Eekelen 

26. Cedric Arnold 

27. Ryannah Kroeze 

28. Franka Wijngaarden 

29. Amber Kroon 

30. Bas Bauer 

31. Loes Venema 

32. Eize Hofstra 

33. Jan Homan 

34. Chris Hut 

35. Katja Grigorieva 

 

 

Opening 

 

William Pitz opent de vergadering om 19:40 uur.  
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Vaststellen agenda 

 

Ingekomen stukken 

- Ingekomen stuk van de Toneelcommissie.  

 

William Pitz leest het ingekomen stuk van de Toneelcommissie voor.  

 

Ilse Olivier: Allereerst wil ik jullie een groot compliment geven voor het grote succes van dit 

jaar. We zijn het zeker mee eens dat het een groot succes was. Maar het ideeënfonds is juist 

opgericht om zulke dingen te organiseren. Mocht het weer een succes worden en komt men 

erachter dat de commissie echt gemist wordt, kan de commissie altijd opnieuw opgericht 

worden. Het nieuwe bestuur kan dit ook meenemen als idee.   

Jan Homan van der Heide: Oké, dus stel het wordt volgend jaar ook een succes, is het dan op 

termijn mogelijk dat het weer een volledige commissie wordt? 

Ilse Olivier: Ja, als er een commissie mist en iedereen vindt dat de commissie wel nodig is 

dan is dat zeker mogelijk.  

Michiel Mulder: Is het ideeënfonds niet opgericht voor nieuwe ideeën? 

Ilse Olivier: Naar mijn mening is het fonds opgericht voor ideeën en wensen van de leden. Als 

de leden dit theaterstuk willen zien dan kan dit wat mij betreft uit het ideeënfonds.  

Mayke Hazelaar: Die voorwaarde is precies wat we straks ook gaan bespreken.  

Michiel Mulder: Persoonlijk vind ik wel dat het wel in begroot kan worden. 

Scholte Boels: Ik weet niet helemaal de strekking hiervan. Het idee is dat we willen dat het 

een vaste commissie wordt. Ik denk dat het juist een goed voorbeeld is om te zien hoe het 

ideeënfonds werkt. Je ziet juist hoe populair het is. Daarom denk ik dat het een goed idee is 

voor het ideeënfonds.  

Matthijs Bosma: Je moet ook bedenken dat de Toneelcommissie voorgaande jaren niet zo 

goed functioneerde. Dus ik denk dat het precies een idee is voor het ideeënfonds omdat je kan 

zien wanneer er behoefte aan is.  

Chris Hut: Wat zijn jullie van plan, als er een theun of een excursie komt. Hoe zien jullie het 

voor je met dat de oude commissie een nieuwe commissie helpt? De informatie gaat dan toch 

verloren.   

Ilse Olivier: Ik had al gehoord dat spelers van dit jaar de theun wel wilden organiseren. Ik 

denk dat het dan gewoon belangrijk is dat ze contact opnemen met jullie. 

Eize Hofstra: Ik denk dat het juist wel belangrijk is om een vaste commissie te maken van de 

theun. Stel volgend jaar is er een wintersportcommissie en die is heel populair dan zou het 

zonde zijn als de theun dan niet meer plaats kan vinden.  

Bas Bauer: Ik vroeg me af aan welke hand commissies niet meer bestaan volgend jaar.  

Ilse Olivier: We hebben gekeken naar welke commissies populair zijn en wat er nodig is in 

een vereniging.  

Bas Bauer: Maar dan is het toch eigenlijk heel onlogisch dat de theun volgend jaar niet meer 

bestaat? 

Mayke Hazelaar: Het is ook niet alleen dat er weinig mensen op af kwamen, maar het was 

ook heel lastig om de commissie te vullen.  

Chris Hut: Maar ik denk wel dat je het door nu niet aan te pakken dat het dan de komende 

jaren ook niet meer gaat lopen. Dan weet je zeker dat het een eendagsvlieg is.  

Eize Hofstra: Ik ben het wel een beetje eens met Chris. Het klinkt nu een beetje dat het tegen 

gewerkt wordt omdat het niet zo populair is. In 2011-2012 werd de commissie niet gevormd. 
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Toen is de commissie weg geweest en toen werd het lastig om de commissie te vullen. Veel 

meer mensen weten nu ook weer wat het is. 

Gerbrich Ferdinands: Ik wilde even op Chris reageren. Is het dan sowieso niet handig dat 

jullie een draaiboek maken? 

Chris Hut: Ja, maar ik ben totaal niet gemotiveerd om nu een draaiboek te maken als het 

vanuit VIP al niet gesupport wordt.  

Bas Bauer: Ik ben het eens met Chris. Dan loop je het risico dat je mensen hebt die alleen 

heen willen gaan en het niet willen organiseren. Dat willen we graag voorkomen. We willen 

dat het succes juist blijft bestaan.  

Britt van Vliet: Ik denk doordat het nu zo succesvol is, dat er best wel mensen geïnteresseerd 

zijn om te organiseren en dat je volgend jaar kunt laten zien dat het nog steeds heel succesvol 

is.  

Michiel Mulder: Tien punten trouwens voor de term flexi. Ik snap wel dat jullie het idee 

hebben dat jullie het goed hebben gedaan. Maar wat we hier besloten hebben, is niet perse dat 

jullie het niet goed hebben gedaan. Zie het als een kans voor jullie om te bewijzen hoe de 

theun het doet. Stimuleer mensen om het te doen. Er wordt niet gezegd dat er geen theun meer 

komt. Dat is niet waardoor je geen theun kunt organiseren. Ik denk dat het wel goed werkt in 

de situatie.  

Anne Kuipers: Jullie noemen als probleem dat het moeilijk is voor de theun om de commissie 

te vullen, maar ik denk dat het juist moeilijk is met het ideeënfonds omdat het niet echt meer 

bestaat.  

Ilse Olivier: Dat probleem willen we ondermijnen om een flexipoule op te richten. Zijn er een 

paar mensen die aanspraak willen doen op het ideeënfonds, dan kunnen ze je helpen. Op die 

manier kun je ook eerstejaars bereiken. Ik denk dat dat geen probleem is.  

Eize Hofstra: Je zegt dat het nu uit een ander financieel potje wordt gehaald, voor hetzelfde 

geld dan. Het wordt nu heel erg neergelegd bij de leden terwijl het veel meer uit het bestuur 

kan komen.  

Scholte Boels: Is het een idee om eerst dat plan te bespreken? 

Iris Suurmond: Ik denk dat het juist wel een goed idee is om de theun te houden. We weten nu 

hoe goed het loopt en hoe het moet.  

Ilse Olivier: Ik denk omdat wij wel goed hebben nagedacht over de commissies dat we nu 

eerst willen kijken hoe het nu gaat lopen. Ik denk dat wij daar bij blijven.  

Konstanze Strohm: Ik weet niet precies wat er is gezegd, maar ik denk dat er nu twee 

commissies zijn die weg zijn waar iedereen heel enthousiast over is.   

Lotte Hoogeveen: Is het niet ook zo dat als nu de theun weggehaald wordt dat het ideeënfonds 

dan alleen om de theun en de excursie draait? 

Ilse Olivier: Ik denk niet dat dat een probleem is. Als de theun echt zo veel succes heeft dan 

heeft het niet zo veel financiering nodig.  

Annajo van der Weide: Ik weet niet of je redenatie helemaal klopt, want er hoeft niet heel veel 

geld heen te gaan. Bij het ideeënfonds gaat het er sowieso om dat je een bepaald bedrag kwijt 

bent.  

Mayke Hazelaar: Ik denk dat er niet perse heel veel geld heen hoeft te gaan. Deze theun van 

het afgelopen jaar heeft ook hun best gedaan om veel subsidies te krijgen.  

Amber Kroon: Waarom kan het niet zoals vorig jaar dat hij wel bestaat maar alleen doorgaat 

als er genoeg animo voor is om het te organiseren? 

Ilse Olivier: We hebben daarnaar gekeken maar omdat je het wel in moet begroten is dat 

lastig. We moeten minder verlies gaan draaien dus daarom hebben we een aantal commissies 
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geschrapt. Hoe kunnen we VIP weer tot nul laten draaien, daar hebben we naar gekeken. We 

kunnen niet zo maar commissies wel op de begroting zetten.  

Anne Kuipers: Ik snap niet helemaal waarom je de theun dan weg doet. Waarom zou je hem 

nu weghalen als het zo goed loopt en hij misschien ook terug komt.  

Ilse Olivier: Dat is denk ik wat ik net ook al heb gezegd. We willen eerst gaan kijken of 

commissies goed gaan lopen of niet. Dan krijgen we wel een probleem met de begroting 

maken. We willen eerst kijken wat is een succes en later terug komen in de commissies.  

 

Mededelingen 

 

Goedkeuren notulen 

 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 29 maart 2017 worden goedgekeurd.  

 

Presentaties 

 

Ilse Olivier presenteert het plan over de ideeënfonds.  

 

Ilse Olivier presenteert de evaluatie over de raad van advies. 

 

Michiel Mulder presenteert het plan van de Meerjarenvisie.  

 

Er wordt een pauze ingelast om 21:02 uur.  

 

De algemene ledenvergadering wordt hervat om 21:18 uur. 

 

De Algemene Ledenvergadering discussieert in verschillende groepen over de onderwerpen 

die zojuist aan bod zijn gekomen. Hierna zal elk groepje hun mening over de onderwerpen 

geven. 

 

Ideeënfonds 

Chris Hut: Opzich leek het ons een goed idee het fonds, kanttekening is wel, wat wordt er dit 

jaar gedaan met de commissies die geweest zijn? Je moet op een of andere manier laten zien 

wat ideeën van vorige jaren waren. En daarnaast over de promotie van het ideeënfonds. Je 

moet het dit jaar echt actief promoten. En misschien kunnen mensen die zoiets hebben 

georganiseerd op de commissiemarkt staan om te vertellen wat ze hebben gedaan.   

 

Annajo van der Weide: Als eerste punt is dat we ons afvroegen wat het bestuur gaat doen om 

het te stimuleren. Je moet wel actief bezig gaan met het ideeënfonds stimuleren. Met 

betrekking tot eerstejaars, er zijn een aantal commissies weg. Dit is goed, maar wat minder 

goed is dat er een mindere doorstroom kan zijn. Voor eerstejaars is het een grotere stap. Voor 

eerstejaars is het fijn om in een gespreid bedje te komen onder de vleugels van oudere 

commissieleden. We hebben geen oplossing, maar dat hebben we geconstateerd. Je moet het 

actief promoten. Als het geen succes wordt, dan wordt het een flop dus je moet het goed 

stimuleren. We vinden het al om al wel een goed idee. We zijn wel bang dat de hechtheid weg 

gaat. Je hebt minder actieve leden, dus minder kleine groepjes, dus minder hechtheid. We zijn 

over het algemeen positief, maar dat moeten jullie mee nemen.  
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Scholte Boels: We zijn misschien meer pragmatisch van aard. We vinden het een goed idee, 

maar hebben wel een aantal kanttekeningen. We hebben drie discussiepunten. We denken dat 

het goed is om een soort pitch te houden waar het ideeënfonds uitgebreid wordt geëtaleerd. 

De Introductie en diescommissie kun je hier ook een bijdrage aan laten leveren. Daarnaast 

kun je er een pagina op de website aan laten wijden zodat het altijd op een goede plek staat. 

Over de flexipoule; eigenlijk hebben we hetzelfde idee over hoe je die mensen kan bereiken. 

Collegepraatjes bij hoorcolleges en werkgroepen. Dit is voor sommige commissies misschien 

lastig, maar volgens ons kan dit wel bij de dies, lecture, andere studiegerelateerde activiteiten 

en de eerstejaarscommissie. Je moet eerstejaars ook niet alleen hun gang laten gaan. Ze leren 

sneller als je er een ervaren iemand bij doet. Aan het begin van het jaar moet je al een 

eerstejaarsactiviteit hebben. Misschien kan dit als soort after dies activiteiten. Ook lijkt het 

ons leuk dat je als VIP lid je eigen borrel kan organiseren. Dan wordt het misschien drukker, 

origineler en afwisselender.  

 

Konstanze Strohm: We think it’s good to have first only a chairman and a treasurer and 

probably also a secretary. They can pitch the ideas then at the committee market. My idea to 

get a lot of people on board, is an ideabook on the committeemarket. But we didn’t really 

discussed how. It’s a sort book about a lot of ideas from the past, also with the cinema and the 

theun, where you can just get ideas on what to do. A certain amount of committees that need 

to stay because some people don’t have a lot of friends where they can organize things with. 

You still need to feel welcome and VIP needs to be accessible. I think the rest kind of belongs 

to the long term vision.  

 

Bas Bauer: Wij hebben helemaal niks meer toe te voegen.  

Britt Bosma: De belangrijkste toevoeging is nieuwe eerstejaarsleden. Het is belangrijk dat de 

oude commissies er wel zijn om ze te betrekken en we denken dat het ideeënfonds meer voor 

de ouderejaars is.  

Ilse Olivier: Allereerst heel erg leuk om alle ideeën zo te horen. Ik hoor het stukje promotie. 

Hier hebben we het al over gehad. Over de commissiemarkt, het idee voor het ideeënboek is 

echt een goed idee. Het is belangrijk om mensen op de commissiemarkt gelijk al te 

informeren, misschien kan er een soort flyer gemaakt worden. Daarnaast is het inderdaad 

belangrijk om mensen te stimuleren om ideeën in te zenden. De diescommissie wil misschien 

tijdens de diesweek commissiedates organiseren, misschien is het goed om het ideeënfonds 

hier ook bij te betrekken. Er zijn verscheidene promotiemiddelen genoemd, en deze zullen we 

meenemen. Dan moet het goedkomen. Daarnaast willen we een knop op de website plaatsen 

waar leden hun ideeën op kunnen invullen.   

Daarnaast is het denk ik handig om de mensen die ooit in een flexi commissie hebben gezeten 

te mailen of ze iets willen vertellen op de commissiemarkt. En het is goed om alle 

draaiboeken van oude commissies te bewaren en bij een relevante activiteit kunnen ze dit 

gebruiken.  

Vorige keer hebben we het plan voor de commissies natuurlijk al verteld. Ik denk dat dat een 

goede fundering is om op te bouwen. Opzich ben ik het er mee eens om een secretaris aan te 

stellen voor de commissies van het ideeënfonds, maar je hebt vooral een voorzitter en een 

penningmeester nodig omdat er leiding en een begroting moeten zijn.  

Annajo van der Weide: In het plan schrijven jullie dat bepaalde ideeën worden aangedragen 

op de algemene ledenvergadering. Als iemand in november komt met een idee, dan moeten ze 
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heel lang wachten op een besluiten. Overleggen met de vereniging vind ik goed, maar denk er 

wel over na hoe het op een andere manier ook kan. 

Anne Nijman: Misschien is het handiger om een deadline voor de ideeën in te stellen. Per 

semester bijvoorbeeld. Dat je niet halverwege het jaar dat het op is. Iedereen moet ideeën voor 

de deadline inleveren en dan beslissen welke activiteiten kunnen. Vooral voor de grote ideeën.  

Mayke Hazelaar: Ik ben het daar opzich wel mee eens. Maar ik vind het zelf wel lastig wat 

gedefinieerd wordt onder een groot idee en niet.  

Chris Hut: Misschien een bepaald geldbedrag. 

Ilse Olivier: Ik vind het inderdaad een goed idee. We hebben er ook over nagedacht dat je in 

de gaten moet houden dat het potje op is, maar we konden daar ook niet een hele ander optie 

voor verzinnen. Mochten er ideeën zijn, noem ze en dan vind ik een deadline een goed idee.  

Anne Nijman: Ik vind de commissiemarkt wat saai. Misschien kun je een soort presentatie 

geven. Vooral voor nog niet actieve leden. Zodat je ook gelijk de commissies duidelijk hebt.  

Iris Botermans: Ik wil aanhaken op wat Anne zei over de commissiemarkt. Je kunt 

bijvoorbeeld een boek neerleggen, waar je dingen zoals de cinema in zet. Alleen denk ik wel 

dat de deadline binnen een of twee dagen dan te kort is lijkt me. Misschien kun je het dan 

uitstellen of juist naar voren halen.   

Mayke Hazelaar: Het ideeënfonds zou je dan ook een soort van kunnen loskoppelen. Je kan 

ook zeggen dat als mensen plannen hebben die behandeld moeten worden, dat de deadline dan 

een week voor de algemene ledenvergadering moeten worden ingestuurd.  

Iris Suurmond: Ik vroeg me af hoe het zit met de commissaris van de plannen voor het 

ideeënfonds? 

Ilse Olivier: In eerste instantie zullen we dit bij de intern neerleggen. Verder hebben ze 

contact zoals nu ook gebeurt, dat de intern contact kan onderhouden met de voorzitter die 

aangesteld wordt, zodat er wel goed zicht is op wat er gebeurd.  

 

Het plan voor het ideeënfonds wordt goedgekeurd.  

 

Raad van advies 

Bas Bauer: Als ik me het goed herinner, waren we het er allemaal mee eens. 

Konstanze Strohm: Same. 

Iris Suurmond: Ja, hetzelfde.  

Iris Botermans: In de presentatie hierover werd verteld dat Michiel van groot belang was, 

maar ook werd gezegd dat het hielp met de binding. Ik zie niet heel goed hoe die link 

daardoor verbeterd is. Ik geloof het wel, maar ik snap het niet zo goed.   

Michiel Mulder: Ik ben superonpartijdig, maar we hebben het er niet over gehad. We hebben 

hier geen mening over.  

Ilse Olivier: Het is wel rechtvaardig wat je zegt. Michiel werkt nu en doet geen commissie. 

Hij is niet echt meer betrokken bij de actieve leden. Het kan wel zijn dat als je iemand kiest 

die wel actief lid is dat dit verbetert. We zullen meegeven aan het nieuw bestuur hoe je dit wel 

kan stimuleren. Wat voor regels er allemaal zijn.  

Iris Botermans: Ik weet dat het vorig jaar besloten is, maar ik weet niet wat Michiel dan had 

kunnen toevoegen hieraan.  

Michiel Mulder: Wat misschien wel goed is om te bedenken dat het binden van de leden een 

soort bijkomend voordeel is. Je merkt namelijk wel dat ik op een hele andere manier ga 

nadenken. Ik denk dat dat meer de focus dient hebben. Meer iemand die op een andere manier 
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kijkt. Ik studeer niet meer, maar als je iemand hebt die wel studeert heb je misschien iemand 

die het wel meer opneemt. Hoe kun je het zo divers mogelijk houden.  

Gerbrich Ferdinands: Ik had een vraagje over de term student lid die jullie noemen? Waarom 

wordt het zo genoemd? 

Ilse Olivier: Het vorige bestuur heeft er (alumni) VIP leden van gemaakt. In het Huishoudelijk 

Reglement staat het ook. Ik bedoel daarmee alle leden.  

Annajo van der Weide: Ger zit ook in de zaal. Vanuit mijn belevenis was het ook niet echt een 

ding, dat het voor binding van de leden zorgt. Het is nu een beetje gaan leven dat het echt een 

groot voordeel is. Het oorspronkelijke plan was vooral wat Michiel zei.  

 

Het plan voor de sollicitatieprocedure voor de raad van advies is goedgekeurd.  

 

Meerjarenvisie 

Scholte Boels: Ik vond het plan goed, heel goed, ook al zeg ik het zelf. We hebben het vooral 

over het Engels gehad. We vonden het een goed idee dat we het in het Engels doen, want 

volgens mij zijn er meer internationals en willen we die meer betrekken. We hebben nu 

minder betrokken internationals omdat de aansluiting mist en de voertaal Nederlands is. We 

snappen elkaar als we met elkaar praten, dus ik zie geen beren op de weg verder.   

 

Annajo van der Weide: Ik vind het lastig om samen te vatten, maar het was wel een soort 

tweestrijd. De helft die vond het geen goed idee want ze dachten dat VIP dan geen veilige 

thuishaven meer is. Aan de andere kant is het onontkoombaar. Waarom zouden we het niet 

gewoon in het Engels doen. Wij als groep denken wel dat de appel eerst heel zuur zal zijn en 

dat we mensen gaan verliezen. Aan de andere kant, als je eenmaal die stap hebt gemaakt, dan 

kan die groep heel hecht worden. Het kunnen wel een paar zware jaren worden. We denken 

dat de opbouw belangrijk is. We moeten niet in een keer over gaan. We moeten niet direct 

mensen kwijt raken en het niet forceren. Over de kernwaarde; onze groep vond het lastig om 

het te definiëren, maar we hebben het er eigenlijk niet zo veel over gehad.  

 

Chris Hut: Ik denk wel heel erg als alles heel snel doorgevoerd worden, dan worden de 

Nederlandse mensen afgeschrikt. Dan zal je geen Nederlanders meer hebben. Die worden dan 

lid bij een studentenvereniging. Ik zou er niet nu al gelijk een hele verengelsing doorheen 

duwen. Ik zou het heel gestaag doen. Misschien kun je iets doen van drie Engelse 

bestuursleden en drie Nederlandse bestuursleden. Als je nu alles in een keer Engels maakt dan 

raak je de Nederlanders kwijt.  

 

Eize Hofstra: We hebben het hier niet echt over gehad. Alleen over de Theun.  

Bas Bauer: Ik ben het wel heel erg eens met wat Chris zei, dat je er beter gestaag naartoe kan 

overstappen.  

Eize Hofstra: Ik vraag me af op welke punten het allemaal effect heeft. De vertaling. Bij 

activiteiten wordt al Engels gesproken.  

 

Anne Nijman: Konstanze is weer aan de beurt. 

Konstanze Strohm: We vinden creolisatie allemaal een goed idee. Het is de toekomst en het 

gaat toch gebeuren. We denken dat we dat proces mee moeten gaan. We hebben niet over de 

theun gepraat dus we hebben ook de andere dingen besproken. We zijn overeen gekomen dat 

de studie gerelateerde dingen moeten blijven doen omdat er niemand zal komen met zulke 
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dingen voor het fonds. De dies moet blijven. Social committees moeten ook blijven omdat we 

niet alleen studiegerelateerd moeten blijven. Er is ook gezegd dat er een aantal regels moeten 

komen over commissies, welke ideeën door gaan en welke niet. Het is moeilijk voor het 

bestuur om te beslissen.  

 

Ilse Olivier: Wij hebben vaker ook nagedacht over hoe we het gaan doen. Dit moet in goed 

overleg. We zijn al met een paar dingen bezig om te vertalen zodat het wel al toegankelijker 

wordt voor internationals. We hopen dan wel langzaamaan naar het Engels te gaan.  

Scholte Boels: Het ging er meer eigenlijk om van wat moet in het Engels en waarom niet 

gewoon alles? Je hebt zelf in de feestcommissie gezeten. Wij hebben echt alles in het Engels 

op Facebook gezet. Dan vind ik het een beetje raar om te zeggen dat we het langzaam aan 

moeten doen. Je hebt er zelf al aan meegewerkt. Ik zou zeggen, trekt de pleister er snel af en 

je doet alles in het Engels.  

Bas Bauer: Ik vind het een mooi punt dat je maakt, maar om even in te haken; dan zetten we 

het altijd in het Nederlands en Engels op Facebook. Om meteen alles te doen, kan misschien 

Nederlandse studenten wel afschikken.  

Matthijs Bosma: Ik zat te denken, het voelt als een grote stap, maar als je als eerstejaars niet 

beter weet, dan is dat gewoon normaal. Dat moet op een gegeven moment wel goed komen. 

De meerjarenvisie is over een paar jaar, dus over het algemeen is het sowieso over een aantal 

jaren.  

Gerbrich Ferdinands: Net werd een paar keer genoemd, dat je Nederlandse studenten gaat 

verliezen, maar die krijgen we wel weer terug voor alle internationale studenten die we erbij 

gaan winnen. Het is echt wel een beetje vervelend in het begin, maar ik denk dat we ons 

prima kunnen aanpassen.  

Michiel Mulder: Misschien belangrijk om te zeggen. Ik heb ook wel een persoonlijk mening, 

als je niet mee wilt doen, ga dan maar weg. Dat is misschien heel radicaal en heel ver, maar je 

kan best wel een beetje geven of opgeven om tien andere mensen zich welkom te laten 

voelen. Waar ligt het echte punt? Bedenk je dat door jezelf een klein beetje kwetsbaar in te 

zetten, dan krijg je daar 25 Konstanzes voor terug en dat is best wel veel waard.  

Franka Wijngaarden: Ik heb een vraag over het praktisch realiseren. Nederlanders zoeken 

Nederlanders en Duitsers zoeken Duitsers. Moet je dan bijvoorbeeld in commissies een 

verplicht aantal Nederlanders en een verplicht aantal internationalen?  

Michiel Mulder: Een korte uitleg over mijn gedachtegang. Ik snap je gedachte wel, maar 

niemand gaat je forceren als je met zes Nederlanders zit. We hebben iemand die Engelstalig 

is, dat gaat echt niet altijd goed maar er is een langzame cultuur verandering.  

Franka Wijngaarden: Ik vraag me vooral af, of je het dan niet vol moet doen. Dat je mensen 

moet verplichten.  

Michiel Mulder: Dan moeten er wel mensen zijn die het willen.  

Iris Botermans: Ik denk vooral dat je naar verschillende sollicitanten moet kijken, wie het 

meest capabel is.  

Ilse Olivier: Ik was het eens met Michiel. Als we langzaam naar een cultuur gaan waar het 

niet erg is en als je het allemaal langzaam mixt, dan is het meer een cultuur die switcht.   

 

Ideeënfonds 

Anne Nijman: Wat ik nog wilde aanstippen is dat ik denk dat je bij het ideeënfonds ervoor 

moet waken dat mensen alleen met vrienden dingen gaan doen, maar dat daar ook een 
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bepaalde sollicitatie voor komt. En niet alleen een vriendenfeestje. VIP moet heel erg open 

zijn.  

Scholte Boels: Waarom? 

Anne Nijman: Naja ik denk dat het belangrijk is voor het hele aantrekken bij VIP. Het is 

hartstikke leuk om gesloten te zijn. Nu ga ik weer een beetje breder, maar dat ze zich welkom 

voelen en dat ze hier ook aan mee mogen doen. Dat je ook een soort van openheid hebt. Ik 

denk dat je daar wel voor moet waken.  

Scholte Boels: Het lijkt me wel leuk, maar ik snap wel wat je bedoeld. Het idee is dat iedereen 

er aanspraak op kan doen. Zulke mensen dus ook. Je kan zelf iets doen.  

Ilse Olivier: Aan de ene kant vind ik het niet erg als vrienden iets organiseren samen. De 

groep kan ook wel uitgebreid worden. Zo krijg je misschien ook een uitstraling dat het een 

hechte vereniging is. We willen het oplossen met de intern van volgend jaar, dat er een soort 

controle is wie er in komt.  

Anne Nijman: Ik denk dat voor de Meerjarenvisie ook een groter probleem is dan voor het 

ideeënfonds voor volgend jaar.  

 

Algemeen 

Gerbrich Ferdinands: Ik wilde nog even zeggen dat ik het best wel lastig vond om drie 

onderwerpen te bespreken. Dat is zonde van alle individuele plannen die jullie hebben 

geschreven. Ik denk dat het apart wat chiller is voor de structuur.  

 

Engelse website 

Michiel Mulder: In het kader van transitie, misschien is het goed om de website eerst Engels 

te laten opkomen en dat mensen het zelf kunnen veranderen naar het Nederlands in plaats van 

andersom. Na een jaar kan je dan gaan evalueren hoe vaak het is omgezet.  

 

Wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement 

 

Chiel van Maanen: Zou er bij de event committee niet komen te staan dat de liftwedstrijd 

optioneel of idealiter zou zijn? 

Ilse Olivier: Daar heb je gelijk in inderdaad.  

Iris Botermans: Ik heb nooit het oude Huishoudelijk Reglement gelezen, kunnen jullie 

vertellen wat er veranderd is? 

 

Er wordt een discussie gevoerd over of er per artikel van het Huishoudelijk Reglement 

gestemd moet worden. Er wordt voor gekozen om per artikel te stemmen.   

 

Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2 van het Huishoudelijk Regelement wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 
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Artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd.  

 

Theun 

Negat Abdu: De theun is geweldig. We hebben het gehad en het zit in mijn hart. Ik zou er 

alles aan willen doen om het te houden. Ik wil stemmen en ik hoop dat jullie het willen.  

Britt van Vliet: Het is natuurlijk een algemene ledenvergadering dus jullie zijn vrij om een 

motie in te dien. Vorige keer hebben we ervoor gekozen om minder commissies te doen. We 

moeten minder verlies draaien. Met dat je de theun terug haalt blijft er minder budget over 

voor de commissies. 

Negat Abdu: Als de theun nu niet als commissie wordt gekozen, dan ga ik het aanvragen via 

het ideeënfonds 

Britt van Vliet: Maar voor het ideeënfonds is een budget vrij gemaakt. Er is al budget voor, 

maar als je het in een commissie doet gaat het ten koste van andere commissies.   

Amber Kroon: Kan je het dan niet gewoon uit het ideeënfonds halen?  

Britt van Vliet: De vorige keer hebben we het besproken. Idealiter willen we het ideeënfonds 

uitbreiden, dus moet daar budget uit gehaald worden. Dat hebben we vorige keer besproken. 

Eize Hofstra: Volgens mij moet de begroting voor volgend jaar nog worden opgesteld. Er is 

nog niet zo veel over te zeggen waar het geld heen gaat.  

Britt van Vliet: Ik wil hier wel op reageren, wat Eize probeert te zeggen. De begroting is er 

nog niet, waar het nieuwe bestuur geld aan moet uitgeven. Stel theun komt er bij, dan wordt 

de begroting aangepast op de commissies die er zijn. Er zijn veel commissies geschrapt zodat 

je minder geld uit hoeft te geven aan de commissies. Ik wil alleen aangeven dat dit een groot 

punt is waarom er minder commissies zijn.  

Eize Hofstra: Ja, dat bedoel ik. 

Scholte Boels: Ik popel om te spreken. Hoe veel koste de theun om te organiseren? 

Jan Homan van der Heide: Ongeveer vijfhonderd van het VIP budget.  

Scholte Boels: Voor €499 hoeft het niet eens naar de algemene ledenvergadering. Laten we 

afspreken dat we het een kans geven. De theun gaat er sowieso komen. Kijk hoe enthousiast 

je bent. Anne gaat er ook bij. Laten we dat ideeënfonds een kans geven, dan kan je het ook 

gewoon doen. Ik wil iets nieuws maken.  

Gerbrich Ferdinands: Wat ik wilde zeggen lijkt op wat Scholte zei. Ik vind het belangrijk dat 

het er komt, maar waarom een vast bedrag. Als ik kijk naar wat de core values van VIP zijn 

zeg ik niet dat een toneelstuk bij VIP hoort. Het is heel belangrijk dat het er komt, maar niet 

vast.  

Matthijs Bosma: Ik ben het helemaal eens met Scholte en Gerbrich. Als je het met het 

ideeënfonds houdt. Stel dat het voor een algemene ledenvergadering moet komen, is hier een 

grote groep die enthousiast is dus het komt er wel.  

Michiel Mulder: Hoe we het administratief afspreken of hoe het er komt dat komt allemaal 

wel. Het is wel goed om te beseffen, maar hiermee niet dat doen waar we eigenlijk voor zijn. 

Het is een goed idee, vet veel enthousiasme, proof me wrong. Ik denk niet dat dit perse in het 

Huishoudelijk Reglement moet.  

Bas Bauer: Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. 
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Chris Hut: Het komt er toch eigenlijk op neer dat jullie elk jaar kunnen kijken welke 

commissies we kunnen hebben. Stel dat het volgend jaar niet loopt dan kan er toch weer voor 

gekozen worden dat de theun wordt geschrapt. Dan kun je toch volgend jaar kijken of het 

werkt of niet.   

Iris Suurmond: Wat ik zelf denk is dat de theun en de excursie toch wel wordt georganiseerd. 

Ik denk zelf dat het beter is om de theun aan te stellen.   

Negat Abdu: Oja, ik wou meer zeggen dat het beter is als het een commissie is, want dan heb 

je een bepaalde zekerheid. Dan is het makkelijker om leden te werven dan als je na de 

commissiemarkt het idee inbrengt. Veel enthousiaste leden hebben dan namelijk al een 

commissie gevonden. Het geeft meer zekerheid.  

Anne Kuipers: Ik sluit me aan bij Iris. Het ideeënfonds is toch ook meer bedoeld voor nieuwe 

ideeën.  

Michiel Mulder: Ik wil voorstellen om het volgende te doen. Drie mensen moeten een motie 

indienen. Dan gaan we stemmen en als de meerderheid voor stemt dan nemen we de theun 

terug op in het Huishoudelijk Reglement.   

Scholte Boels: Ik wil nog één ding zeggen. Wat volgens mij een grote misunderstanding is, is 

dat het ideeënfonds creatief of nieuw moet zijn. Als je een goed idee hebt ook al is het geen 

origineel idee. De theun is ook geen origineel idee, maar wel heel leuk. Je kan ook op de 

commissiemarkt gaan zitten van ik wil dit organiseren. Je ziet beren op de weg die er niet zijn. 

Die beren zitten in je hoofd. Je moet je niet benadeeld voelen.  

Eize Hofstra: Het komt een beetje op mij over dat de ideeënfonds aanhangers denken van 

volgend jaar komt er sowieso een theun. Of dit nou uit het ideeënfonds komt of niet, dan 

werkt het ideeënfonds ook meteen. Het grote idee achter het fonds is niet echt een nieuw idee. 

Het is nu wel iets dat werkt. 

Britt van Vliet: Namens het bestuur, ik ben penningmeester. Ongeacht wat er besloten wordt. 

Er moet volgend jaar een begroting opgesteld worden verdeeld over alle posten die VIP moet 

betalen. Als er volgend jaar een extra commissie bij komt, dan kan het zijn dan het 

ideeënfonds kleiner wordt. Dat is afhankelijk van hoe het geld wordt verdeeld. Dan blijft er 

minder over voor andere dingen.  

Jan Homan van der Heide: Ik wil graag een motie inzetten omdat ik heel graag de theun wil 

toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement. 

 

Jan Homan van der Heide, Negat Abdu, Katja Grigorieva, Anne Kuipers, Chris Hut, Bas 

Bauer en Cedric Arnold dienen een motie in om de Toneelcommissie weer op te nemen in het 

Huishoudelijk Reglement.  

Stemmen 

Voor: 12 

Tegen: 13 

Blanco: 6 

 

Gemachtigden 

Voor: 0 

Tegen: 2 

Blanco: 2 

 

De motie om de Toneelcommissie weer op te nemen in het Huishoudelijk Reglement is niet 

goedgekeurd.   
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W.V.T.T.K 

- Matthijs Bosma: We hebben best wel een goede algemene ledenvergadering gehad, waar 

een groot deel van de tijd naar de meerjarenvisie gaan. Ik wilde namens de meerjarenvisie 

jullie bedanken voor jullie input. Mochten jullie nog opmerkingen hebben stuur het dan op.   

 

- Annajo van der Weide: Ik wil het bestuur een compliment geven. Dit is de eerste algemene 

ledenvergadering in deze setting en ik vond het heel leuk. En heel veel succes voor de 

meerjarenvisie.  

 

- Michiel Mulder: Misschien is het wel goed dat we goed in de gaten moeten houden hoe het 

moet met de regels. Misschien wel goed om te kijken wat de regels zijn voor algemene 

ledenvergaderingen en stemmingen. Het is wel belangrijk voor de toekomst  

 

Sluiting 

William Pitz sluit de vergadering om 23:00 uur.  

 


