
Notulen algemene ledenvergadering 13 september 2016 

Aanwezigen 

Machtigingen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: 2 machtigingen. 

Machtigingen tijdens de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen.  

 

1. Annajo van der Weide 

2. Nynke Kok 

3. Gerbrich Ferdinands 

4. Anandi Postma 

5. Gea Kerkstra 

6. Klaas Wilts (technisch voorzitter) 

7. Merel Molenaar 

8. Nanette Zwaneveld 

9. Britt van Vliet 

10. Ilse Olivier 

11. Mayke Hazelaar 

12. Iris Suurmond 

13. Wiebke Bruhns 

14. Katja Grigorieva 

15. Narda Visser 

16. Marloes Greve 

17. Marieke Podt 

18. Youri Lohuis 

19. Bram Burgerhof 

20. Bishaka te Riele 

21. William Pitz 

22. Eva ter Haar 

23. Iris Botermans 

24. Britt Bosma 

25. Wouter Sonneveldt 

26. Chiel van Maanen 

27. Yannick Schütte 

28. Matthijs Bosma 

29. Rosa Bos 

30. Simone Willigers 

31. Eize Hofstra 

32. Milou van Eldik 

33. Melissa Tolhuis 

34. Froukje Gerbrandij 

35. Sietske Helfferich 

36. Anne Nijman 

37. Jamie Westenenk 

38. Bas Bauer 

39. Sarah Kema 

40. Kim Bakker 

41. Rob den Hollander 



42. Houkje Vaessen 

43. Jan Homan van der Heide 

44. Remco Herz 

45. Daniek Bruning 

46. Nelleke Kort 

47. Anna Mulder 

48. Lars Keur 

49. Noëmi Huberts 

50. Hanna Slomp 

51. Michiel Mulder 

52. Nander Eisen 

53. Amber Kroon 

54. Anne Klaver 

55. Ryannah Kroeze 

56. Maurits Mulder 

57. Charlotte Focke 

58. Anne Kuipers 

 

Opening 

 

Klaas Wilts opent de vergadering om 19:33 uur.  

 

Vaststellen agenda 

- Simone Willigers wil de raad van advies toevoegen. Dit zal besproken worden tussen 

de agendapunten zeven en acht. 

 

Ingekomen stukken 

- Ingekomen stuk van de Lustrumcommissie.  

- Ingekomen stuk van Rosa Bos en Eize Hofstra 

- Ingekomen stuk van de IC/Diescommissie 

- Notulen algemene ledenvergadering 15 mei 2016 

- Beleidsplan 2016-2017 

- Conceptbegroting 2016-2017 

 

Klaas Wilts leest het ingekomen stuk van de Lustrumcommissie voor. 

 

Eize Hofstra: Ik zit in de lustrumcommissie en wil er wel wat over vertellen. De kip is echt 

een groot kippenpak, net als een Mickey Mouse pak. Dit is heel leuk om op de inschrijfdag en 

de diesweek te laten rond lopen. Maar nu is onze vraag of mensen ook in dit pak willen zitten.  

Rosa Bos: Hoe duur is zo’n pak? 

Eize Hofstra: Tweehonderd euro. En dan willen we nog een shirt met VIP erop en dan wordt 

het tweehonderdvijftig euro.   

Klaas Wilts: Zijn er andere mensen die hierop willen reageren? 

Michiel Mulder: Ik zal met liefde het een keer aan doen. 

Rosa Bos: Ik vraag me een beetje af of het puur de vraag is of iemand het pak een keer aan 

wil of is er überhaupt al besloten dat het pak er komt? 



Anandi Postma: Zal ik er dan even op reageren? Wat ik hier even op wil reageren is dat wij 

dit al een keertje binnen hebben gekregen toen wij nog bestuursvergaderingen hadden, dus 

ergens in de zomer. Toen hebben we gereageerd dat we het intrinsiek best een leuk idee 

vonden maar dat we het wel vrij duur vonden. We hadden daar ook nog een aantal vragen bij 

dus toen hebben wij er nog geen antwoord op gegeven of we het wel of niet goed keuren voor 

het creativiteitsfonds. En dat was namelijk wie het pak gaat dragen? Hoe het zit met als het 

pak vies wordt, want het is natuurlijk een wit pak dus dat wordt vrij snel vies op activiteiten. 

Hoe dat zit met schoonmaakkosten en wat het grote idee erachter is want je hebt dan 

natuurlijk iemand die als het gezicht van VIP kan functioneren, maar wat is het grote doel er 

verder achter? Want in principe laat je de kip alleen zien aan mensen die al VIP lid zijn. Dus 

wat bereik je er verder nog mee? Dat waren onze vragen en ik dacht dat wil ik jullie even 

laten weten bij deze.   

Gerbrich Ferdinands: Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Omdat het vrij aan het eind van 

ons jaar binnen kwam, is inmiddels ons verenigingsjaar al verstreken. Dus even voor de 

duidelijkheid, als het nieuwe bestuur dit goed gaat keuren zal het onder het nieuwe bestuur 

vallen en niet meer onder ons bestuur.  

Charlotte Focke: Ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee en ik zal er voor zijn want ik 

denk dat het wel echt een waarde heeft voor de vereniging want als het echt tijdens de 

diesweek rond gaat lopen dan is dat wel heel leuk.  

Rosa Bos: Ja, ik vind het ook een heel grappig idee. Ik moet er ook echt wel een beetje om 

lachen als ik zo’n kip zie rond lopen. Maar ik denk ook wel inderdaad dat als je het hebt over 

het vies worden; zo’n pak van tweehonderd euro is misschien na twee of drie feesten al 

helemaal naar de Filistijnen. Ik vraag me wel af wat voor nut het precies heeft en vooral 

inderdaad omdat alleen VIP leden het zien. Maar over wie het pak aan kan, het bestuur doet 

normaal altijd slet van de week. Dan doe je gewoon kip van de week. Wie het vaakst dan kip 

van de week is moet hem dan gewoon aan doen.   

Simone Willigers: Ik vroeg me meer een beetje af hoe warm het is om zo’n pak aan te 

hebben? Want als je hem op feesten of de diesweek aan wil hebben, want tijdens feesten is het 

natuurlijk hartstikke warm en tijdens de diesweek is het zomer dus waarschijnlijk ook. Het 

zou zonde zijn als iemand het pak maar een kwartier aan kan en dan al moet lucht happen en 

het pak weer uit moet doen.  

Michiel Mulder: Ik denk dat we nu best wel vaak discussies hebben gevoerd over het gezicht 

van VIP en hoe we VIP leuk op de kaart kunnen zetten en hoe we met al die activiteiten 

mensen kunnen lokken, dat dit dan echt de beste tweehonderd euro is die we kunnen besteden. 

Ik denk dat die kip echt goud is en dat die twintig euro voor de stomerij er wel af kan. 

Charlotte Focke: Ik denk ook dat het niet alleen VIP leden zijn die het gaan zien want op de 

feesten en de diesweek zien ook andere mensen het, niet alleen VIP leden.  

Mayke Hazelaar: Ik vroeg me af wat nou eigenlijk de kosten zijn voor de schoonmaak zoals 

we eerder hadden gevraagd.  

Eize Hofstra: Ja, dit is dertig euro om het hele pak schoon te maken. En ik denk niet dat het na 

elke keer dat het wordt gebruikt schoon gemaakt hoeft te worden. Er zitten hele grote plastic 

kippen voeten aan. Die zijn wel makkelijk schoon te maken. Het is alleen het pak zelf.   

Gea Kerkstra: Ga je dan een soort commissie maken voor wie eens in het kippenpak moet 

lopen?  

Eize Hofstra: Ik zit niet echt aan een structuur te denken maar meer aan een poul die het leuk 

vindt om in het pak rond te lopen en dat die dan gemaild worden van “Hé wie wil er volgende 

week in het kippenpak lopen?”  



Michiel Mulder: Misschien is het ook wel goed om te beseffen dat het inderdaad 

waarschijnlijk niet haalbaar is om bij alle activiteiten een kip rond te hebben lopen maar ik 

denk dat het ook niet nodig is. Ik denk dat een paar keer per jaar op een paar goede en grote 

activiteiten met veel mensen echt prima uithoudingsvermogen voor de kip is. Hij hoeft ook 

heus niet tot zes uur ’s nachts ziek hard bier te zuipen in de Twister ofzo. Maar het gaat goed 

met zo’n kip als iedereen hem ziet en dit is leuk. Het creëert een beetje binding. Ik moet direct 

een beetje denken aan die voetbal mascottes die een beetje salto’s lopen te doen. Ik zal geen 

salto’s doen als ik in het kippenpak rondloop maar ik denk gewoon, al laat je iemand dit een 

uurtje doen dan heb je al zo’n boegbeeld voor de vereniging neergezet. Ik denk dat het juist 

voor het creativiteitsfonds een super leuk idee is waar we wel gehoor aan kunnen geven.  

Charlotte Focke: Er kan ook een Facebook groep worden gemaakt of er kan op de Gerard 

Heymans facebook een berichtje geplaatst worden wie in het pak wil. 

Anandi Postma: Ik zou eerst graag even willen zeggen dat vanuit ons we het niet nog niet 

goedgekeurd hebben omdat we het een gebrek aan creativiteit vinden want we vinden 

intrinsiek een super grappig idee maar we hadden nog een aantal vragen. Ik vroeg me ook af 

of jullie dan vinden dat er ook ergens een eindverantwoordelijkheid moet liggen, bij wie dan 

ook, over wie dat pak aan gaat doen en of er regels moeten komen over hoe vaak dat pak 

gedragen moet worden? Want het zou een beetje jammer zijn als je zo’n pak hebt maar hij ligt 

eigenlijk gewoon het hele jaar op het opslaghok.  

William Pitz: Zou het niet gewoon een idee zijn als je het pak hebt en een commissie wil dat 

deze kip bij hun activiteit staat, dat hun dan verantwoordelijk zijn om iemand te vinden die in 

het kippenpak rond wil lopen? En in het ergste scenario loopt iemand van de commissie zelf 

in het pak als ze het toch op hun activiteit willen hebben.  

Eize Hofstra: Stel hij wordt heel vies op een activiteit, is het dan een idee dat de commissie 

voor de schoonmaakkosten opdraait? 

Klaas Wilts: Ik heb wel het idee dat er nog een aantal losse eindjes aan het idee zitten. Zou het 

ook een optie zijn dat de indieners van het idee het verder gaan uitwerken en dat als dat 

gedaan is dat het op de volgende algemene ledenvergadering het terug komt als een compleet 

plan? 

Michiel Mulder: Voor 250 euro hoeft het pak alleen door het bestuur goedgekeurd te worden 

toch? Dan hoeft het niet nog een keer door de algemene ledenvergadering. Dat is niet nodig. 

Als ze een duidelijk plan hebben, kan het nieuwe bestuur het goedkeuren en dan is het klaar.  

Eize Hofstra: En de volgende algemene ledenvergadering komt wat later dan het Lustrum. 

Dan is de grote bekendmaking al geweest. 

Merel Molenaar: Ik denk dat er heel veel goede punten benoemd zijn. Ik zal het meenemen in 

onze volgende vergadering en dan laat ik het weten aan de Lustrumcommissie. 

 

Klaas Wilts leest het ingekomen stuk van de IC/Diescommissie voor.  

 

Rob den Hollander: Ik zal beginnen met de begroting toelichten. Ik was afgelopen jaar de 

penningmeester van de diescommissie. Er werd te weinig geld verdiend om de invulling van 

het kamp mogelijk te maken. Dat betekent dus dat inkomsten van de Diesweek worden 

doorgeschoven naar het kamp. In praktijk is het toch één commissie. Voor de rest van de 

invulling. Zeker in ons jaar hadden we een slecht jaar. Toelichting kan ik wel privé geven. 

Maar dat betekent wel dat we met zijn vijven een diesweek hebben georganiseerd die groter 

en leuker was dan vorig jaar. Dit was heel erg veel werk en dat was prima, maar normaal 

gesproken ben je met zijn zessen. Afgelopen twee jaar is de diesweek met zijn vijven gedaan 



door omstandigheden. Wij denken dat we de commissie óf moeten splitsen en heel goed 

nadenken hoe we dit moeten doen, dus de diesweek misschien niet meer houden zoals het is. 

Dit kan ergens anders doen. Er zijn heel erg veel invullingen die we er aan kunnen geven en 

ik denk dat dat iets is waar we heel erg open voor moeten staan. Wat kunnen we er mee en 

vooral niet naar achteren kijken maar naar voren.   

Mayke Hazelaar: Allereerst mijn complimenten voor de diescommissie. Jullie hebben het heel 

goed gedaan. Wij hebben het er als kandidaatsbestuur ook gehad over het introductiekamp. En 

wij kwamen ook tot de conclusie dat er veel meer uit het introductiekamp gehaald kan worden 

omdat de Hollumer Trap gewoon een beperkt aantal plaatsen heeft en ik denk dat het met 

jullie werkdruk ook niet mogelijk is om de mogelijkheden hiervan uit te kunnen zoeken dus ik 

denk dat een splitsing een goed idee kan zijn.   

William Pitz: Mag ik even ter duidelijkheid vragen? Zeg je net dat er meer uit de Hollumer 

Trap gehaald kan worden door een andere locatie waardoor je voor meer mensen een kamp 

kan organiseren terwijl zij net zeggen dat er niet genoeg mensen waren om op kamp mee te 

gaan? 

Mayke Hazelaar: Ik wil er wel op reageren. Dat kwam ook omdat er dingen fout zijn gegaan 

tijdens de voorinschrijvingen en zeker niet omdat er niet genoeg geïnteresseerden waren, maar 

omdat er gewoon iets mis is gegaan. Het kamp had zeker vol gekund.  

Rob den Hollander: We hadden het kamp makkelijk vol kunnen krijgen. Het probleem is 

alleen dat we maandag pas weten wie er daadwerkelijk mee gaan en donderdag en woensdag 

zijn er nog afmeldingen terwijl je in drie dagen ook nog bezig bent met de diesweek. Het 

blijkt niet te doen te zijn om heel secuur bij te houden wie er allemaal mee gaan omdat je druk 

bent en alles moet doen in die drie dagen. Hierdoor zijn er een hoop fouten gemaakt door ons 

waardoor we op donderdag nog achter mensen aan moesten gaan, maar mensen hadden al 

plannen gemaakt voor het weekend. Het was het laatste weekend van de vakantie. Dat is er 

gebeurd.  

Michiel Mulder: Ik lees twee problemen in de brief als ik het zo zie. Aan de ene kant zeggen 

jullie dat we het kamp eigenlijk net niet kunnen betalen en het komt niet vol. Daarnaast is er 

een stukje werkdruk. Het stukje werkdruk kan ik misschien niet beoordelen want dat kan ik 

alleen van de buitenkant zien maar voor het kamp zie ik wel een andere oplossing. Dat is 

eigenlijk dat je de inschrijving gewoon verandert. We zijn tegenwoordig makkelijk in staat 

om op de computer ons in te schrijven, dat geld direct dezelfde dag af te laten schrijven en 

mensen dus definitief in te laten schrijven op de website van VIP. Dit zal misschien iets meer 

om handen hebben dan dat ik het nu presenteer, maar het is een mogelijkheid.  

Gerbrich Ferdinands: Ja je brengt het wel heel makkelijk, maar dit is een heel lang en 

ingewikkeld verhaal. Maak je verhaal maar af. Ik ga hier niet op in. 

Michiel Mulder: Ik zal de inschrijvingen anders structureren, laat ik het dan zo zeggen. Dat je 

daarin een stukje werkdruk voor jezelf kan weghalen en dat mensen dus niet maandag pas 

vastzetten voor dat kamp, maar al twee weken van tevoren. Dat is denk ik voor de mensen die 

mee willen ook een stuk prettiger. Daarnaast denk ik dat dat geld wat daarin speelt ook voor 

een heel groot deel opgelost kan worden door misschien te kijken of na al die jaren de 

Hollumer Trap nog wel de beste optie is en misschien dan toch meer geld te vragen voor dat 

kamp want we zijn relatief nog wel aardig goedkoop. We doen het volgens mij nog best wel 

netjes ten opzichte van anderen. Maar ik denk dat dit wel los staat van als hoe jullie dit als 

commissie ervaren hebben tijdens dit jaar.   

Simone Willigers: Ik ben het met Michiel eens dat het eerder dan maandag open kan, de 

inschrijvingen. Ik weet niet hoe het met de online kaartverkoop zit maar het zou ook met een 



andere website kunnen zoals CoBSS het volgens mij ook doet. Dus dat zou het probleem voor 

de korte termijn wel oplossen denk ik. Over het budget van de diesweek en het kamp; klopt 

het dan dat bij de diesweek altijd geld over is? Want dan zou je makkelijk de bijdrage van het 

bestuur kunnen aanpassen. Dat de diesweek minder budget krijgt en het introductiekamp meer 

budget.   

Gerbrich Ferdinands: Zou ik daar direct op mogen reageren? Daar hebben we al naar gekeken 

maar het probleem is dat de diesweek al maar 660 euro budget vanuit VIP krijgt omdat ze 

gewoon super veel acquisitie kunnen ophalen. En er is wel twee keer zo veel nodig om door te 

schuiven naar het kamp. Het is niet mogelijk op papier omdat je maar 660 euro hebt. Daar kun 

je niet heel veel meer van afhalen want dan heb je een soort zelfstandige diescommissie die 

winst maakt voor VIP om op die manier het introductiekamp te spekken. Dus op die manier 

kun je het niet rechttrekken. Heb ik het op die manier duidelijk uitgelegd? Maar ik denk zelf 

dat het financiële probleem heel makkelijk op te lossen is door niet meer met de boot naar 

Ameland te gaan.  

Matthijs Bosma: Over het aantal leden van de commissie. Het is logisch dat er veel werk moet 

gebeuren op donderdag. Jullie zeggen dat als je meer mensen hebt dat ze dan fitter aan kunnen 

treden bij het kamp, maar dit is ook niet logisch want je kunt afspraken maken binnen de 

commissie dat mensen eerder naar huis gaan of minder drinken. Dan is iedereen gewoon fit. 

Dan lijkt het me dat het wel goed geregeld kan worden. En jullie waren nu met vijf en stellen 

het voor om met zeven te doen. Ik vraag me nu af of het ook met zes kan?  

Lars Keur: Volgens mij gaan we de verkeerde kant op. Want wat wij willen voorstellen is dat 

we de diesweek en het kamp gaan splitsen. Dan zijn het twee losstaande commissies met twee 

losstaande evenementen. Dat betekent dat we de diesweek gaan invullen als de verjaardag van 

de vereniging voor alle leden en het introductiekamp voor de nieuwe leden. Dat is eigenlijk 

een beetje wat wij willen en we snappen dat dit in één jaar een vrij grote verandering is. Het is 

inderdaad misschien goed om met zes mensen te werken. Wat we wel hebben gemerkt is dat 

het met vijf mensen echt te weinig was dit jaar, want je slaapt oprecht zes uur in de hele week. 

Wat wij het liefste zien is dat je de commissie splitst. Zo kan de begroting ook technisch 

kloppen. Dat is eigenlijk waar we een beetje naar toe willen. We zien graag dat de diesweek 

voor de hele vereniging is.   

William Pitz: Mag ik mijn verhaal in het Engels doen? Dus, ik denk dat door de ideeën die 

jullie hadden en de week die jullie gegeven hebben aan de mensen, dat iedereen heel veel 

plezier had. Ik begrijp dat dit veel energie en tijd kost en ik vind het goed dat jullie aan 

manieren denken hoe jullie dit kunnen veranderen. Het idee van het splitsen van de 

diescommissie en het kamp lijkt logisch voor jullie. Maar het probleem wat ik heb met het 

begrijpen van wat jullie probleem is, is de vraag of het om een kwestie van te veel werk is en 

dat jullie daarom willen splitsen of is het een kwestie van te weinig geld hebben? Ik zie het 

punt niet om het te splitsen voor het werk. Als het voor het geld is, laten we dan eerlijk zijn. 

We hebben heel veel geld waar we vanaf moeten in een hele kleine periode van tijd. Als ze 

echt klagen over het feit dat ze meer geld nodig hebben, waarom is het dan zo dat het bestuur 

niet kan zeggen dat ze meer geld krijgen? Ik wil dus graag weten, is het een kwestie van geld 

of een kwestie van werk? Tot dat nog niet duidelijk is, denk ik niet dat wij als een groep een 

keuze kunnen maken.  

Rob den Hollander: Ik denk dat het een zaak is van drie dingen; en van werkdruk, en van geld 

en van een principe kwestie. Officieel zitten wij nu met zijn vijven in twee commissies. We 

zitten in de diescommissie en in de introductiecommissie. Ik weet niet hoe. Ooit is het 

samengevoegd en hebben ze er maar één commissie van gemaakt. We doen een diesweek en 



een introductiekamp. Buiten het geld of het werk, denk ik niet dat het hoort. We vieren 

aankomend jaar het lustrum. Leuk, zin in. Lijkt me hartstikke gezellig. Maar de afgelopen vier 

jaar is er niks gevierd. Waarom niet? Omdat de diescommissie niet meer is om de verjaardag 

van de vereniging te vieren maar het wordt nu gebruikt als opvulling van de 

introductiecommissie. Wij fungeren niet als een introductiecommissie. Dat hebben we 

helemaal niet gedaan, dat doen we het hele jaar niet. Eigenlijk zijn we gewoon het hele jaar 

bezig om de introductieweek te organiseren. Want het bestaat uit drie dagen dit, en dan nog 

drie dagen kamp. Het belangrijkste is ook dat je de diesweek kunt vieren met de vereniging. 

Dat hoort wat ons betreft erbij. Als dat probleem is opgelost, dan blijft misschien nog het 

probleem over van de introductiecommissie. Of dit met zes te doen is, weet ik niet. Van vorig 

jaar weten ze het ook niet. Het is al drie jaar geleden dat ze dit met zes man hebben gedaan. Ik 

denk dat dat sowieso een punt is. En als je de commissie splitst, dan kan je niet eens meer 

geld overbrengen.   

Klaas Wilts: Oké, er waren nog twee mensen met hun hand omhoog en die gaan het nog even 

doen. En dan gaan we even samenvatten wat hier nu besproken is.  

Charlotte Focke: De diesweek is eigenlijk de introductieweek, maar dat mag niet genoemd 

worden omdat de diesweek voor de studiestartweek is en dat mag niet. Dus daarom wordt het 

de diesweek genoemd maar het is eigenlijk gewoon introductie. Ik vraag mij af of het 

realistisch is omdat er steeds minder actieve leden zijn, dus ik weet niet echt of het kan. Ik 

weet niet of er mensen zijn die dit zullen doen.  

Bishaka te Riele: Ik wilde eigenlijk een beetje hetzelfde zeggen als jij. We hebben ook te 

maken met CUOS. We moeten aan een aantal regels voldoen als we zouden splitsen. Dus 

daarom is het zo gedaan.  

Michiel Mulder: De diesweek is nooit gevierd. Pas sinds 2008 bestaat de diesweek en dat is 

alleen maar omdat CUOS zei: “Jullie mogen geen introductieweek meer hebben”. De 

diesweek was altijd een hele week, maar toen kwam CUOS en die zeiden dat dit niet meer 

mag. En die hebben gezegd “Jongens je mag geen introductieweek meer houden, je mag 

alleen een kamp hebben”. Toen zei VIP “Ha, slim als we zijn. Dan noemen we het toch 

gewoon onze verjaardagsweek”. En zo is het dus ooit opgesplitst. Tuurlijk vind ik het een vet 

leuk idee om onze verjaardag te vieren, maar ik denk dat het een omgekeerde redenatie is om 

te zeggen dat we onze verjaardag niet meer vieren, want dit hebben we nooit gedaan. Het gaat 

er om dat de introductieweek een andere naam moest krijgen, louter en alleen om 

administratieve redenen. Toen is de commissie gesplitst en dat is eigenlijk alleen maar 

gebeurd door CUOS. Misschien belangrijk om mee te nemen in de beslissing.  

Gerbrich Ferdinands: Over het al dan niet splitsen van de diescommissie, heb ik niet een hele 

uitgesproken meningen. Maar wat ik wel vond van dit jaar, is dat jullie diescommissie een 

hele grote toegevoegde waarde was voor de eerstejaarsstudenten zoals de lecture die Will 

heeft gegeven en de rondleiding op de faculteit. Het is denk ik echt een gemiste kans als je de 

eerstejaars niet meer laat kennis maken met de eerste week op de faculteit.  

En ik wil nog even op Will reageren, het is absoluut niet meer het geval dat we zo maar overal 

geld aan uit kunnen geven en dat is echt wel een andere situatie dan drie jaar geleden. Als je 

hier duizend euro in wil stoppen dan moet je die duizend euro ook weer ergens anders 

vandaan kunnen halen en dan zal je eerst een beter beeld en algeheel plan moeten hebben 

voor de vereniging voordat je dit zo maar kunt doen want anders loopt het heel erg uit de 

hand. En het is absoluut niet zo dat we heel veel geld hebben wat we allemaal maar uit 

kunnen geven.  



Klaas Wilts: We pauzeren tijdelijk even de discussie omdat hier een spoor is en er wordt even 

een doekje gehaald.  

Lars Keur: Wij merken hier dat het heel veel discussie oproept en dat er enigszins 

onduidelijkheid is over de brief. Misschien is de brief wat lang en verwarrend. Wat ons punt 

is, is dat we de VIP introductieweek willen houden en dat we het goed gedaan hebben. 

Bedankt voor alle complimenten. Wij vonden het echt een leuke week. Maar laten we wel 

wezen. De commissie moet echt wel met zes leden en misschien wel met zeven. Hoe dat heet, 

dat maakt me niet uit. Wat wij graag willen, is dat we de verjaardag van VIP elk jaar vieren 

met alle leden. Maak gewoon een driedaags feest waar iedereen kan komen. Wij denken dat 

dat is waar we heen moeten gaan met de diescommissie en de introductiecommissie. We 

vinden dat de week moet blijven bestaan, voor alle leden, in plaats van één keer in de vijf jaar 

tijdens het Lustrum.    

Klaas Wilts: Oké, dankjewel. We hebben hier nu een heleboel verschillende meningen over 

dit onderwerp gekregen en ik denk ook dat de commissie een heleboel nieuwe input voor het 

idee heeft gekregen. En is het een idee dat de commissie in samenwerking met het 

kandidaatsbestuur gaat kijken hoe hier een oplossing voor het huidige probleem kan komen, 

en dat daar op de volgende algemene ledenvergadering, indien nodig, op terug wordt 

gekomen? Zijn hier bezwaren tegen? Dan doen we het zo.  

Gerbrich Ferdinands: Ik heb geen bezwaar, maar is het ook een idee om de nieuwe 

diescommissie daarbij te betrekken? 

 

Mededelingen 

 

- De eerste mededeling is betreffende de aankondiging van deze algemene 

ledenvergadering. Normaliter doen wij een aankondiging voor een alv in de UKrant, 

bijvoorbeeld in de agenda. Toevallig was ik Merel aan het inwerken en we hebben 

samen een stukje op de agenda gezet. Merel wilde inloggen, maar ze kwam erachter 

dat de agenda was verwijderd. Maar hoe laten we de algemene ledenvergadering 

rechtsgeldig zijn? We hebben voor vijftig euro geadverteerd op de UKrant. Heel 

Groningen heeft mogen genieten van onze aankondiging zodat het rechtsgeldig is. Dat 

was een bijzondere situatie. Dat betekent wel dat de statuten voor de komende 

algemene ledenvergadering moet worden gewijzigd. De volgende algemene 

ledenvergadering zal waarschijnlijk nog moeten worden aangekondigd middels een 

advertentie en op de volgende algemene ledenvergadering zal er waarschijnlijk een 

statutenwijziging aankomen, waarin het kandidaatsbestuur kijkt naar een andere optie 

om de alv geldig te laten zijn. De kosten voor de notaris zijn wel rondom de 

driehonderd euro. Als jullie een vraag hebben dan hoor ik het trouwens graag.  

- Annajo heeft aanspraak moeten doen op onze AVB, de aansprakelijkheidsverzekering 

voor bedrijven. Ze heeft per ongeluk iets weg gegooid van de Diemensies. De 

verzekering kon het gelukkig vergoeden. De kosten hiervoor waren €487,60.   

- Er zijn twee plekken beschikbaar voor leden of alumni om te solliciteren voor de raad 

van advies. Je kunt hiervoor naar de commissiemarkt komen op 14 en 15 september.   

- Er zijn ongeveer dertienhonderd brieven verstuurd naar de leden met de jaarstickers. 

Dit systeem loopt dus. Met de nieuwe jaarstickers zijn er ook een aantal kortingsdeals 

in Groningen. Dus plak je sticker op je studentenkaart.   

 

Goedkeuren notulen 



De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 mei 2016 zijn goedgekeurd.  

 

Notulen pagina vier. 

William Pitz: Ik lees net hier, dat we het over de voertaal van de nieuwe mastercommissies 

hebben gehad. Zijn jullie hier al over uit?  

Anandi Postma: Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meer weet wat we toen hadden 

besproken. Ik had wellicht de notulen even na kunnen lezen. Ik vraag me af of één van de 

andere bestuursleden dit weet. Ik geloof dat we hadden besloten dat we het aan de commissie 

zelf zouden laten. Nee, dat was het niet. Wat we hadden besloten was dat het verstandig zou 

zijn als de voertaal Engels zou zijn, tenzij het niet anders kon. Bijvoorbeeld als je een dagreis 

organiseert waarbij de instelling er niet mee akkoord gaat dat de dagreis in het Engels is.   

Nynke Kok: Mag ik hierop reageren? Dat is inderdaad wat we besproken hebben met Will, 

maar wij hebben het er niet meer over gehad. Misschien is dit iets voor het kandidaatsbestuur, 

als ze huidig bestuur worden, om dat dan met hun commissies te gaan bespreken.  

 

Presentaties 

 

Online kaartverkoop door Gerbrich Ferdinands.   

Rosa Bos: Ik lees net bij de notulen dat er de vorige keer ook een discussie was bij de Van 

Mesdag kliniek. Jullie wilden eigenlijk voorrang geven aan leden van VIP, wat heel logisch 

is. Dit vind ik een goed idee. Dit kan nu dus juist ook met de online kaartverkoop?  

Gerbrich Ferdinands: Ja 

Rosa Bos: En dit gaan jullie nu ook doen? 

Gerbrich Ferdinands: Ja, het is gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En door het 

nieuwe systeem hebben VIP-leden gewoon meer toegang tot de online kaartverkoop dan de 

introducées. Die kunnen alleen met een VIP lid mee. 

Anandi Postma: Ik geloof dat we op de vorige algemene ledenvergadering hadden besproken 

dat VIP leden ook daadwerkelijk bij die dagreis voorrang hadden. Dus is het dan een goed 

idee om geen introducées te doen bij de van Mesdag kliniek.  

Gerbrich Ferdinands: Dit vind ik persoonlijk van wel, maar ik denk dat dat ook aan de 

dagreiscommissie en het kandidaatsbestuur als zij huidig bestuur zijn om te beslissen.  

 

Carrièrepagina door Gea Kerkstra 

Rosa Bos: Dit is misschien meer een vraag aan het kandidaatsbestuur. We hebben natuurlijk 

de Gerard Heymans pagina opgericht. Het idee was voornamelijk dat je dit soort activiteiten 

wel echt op de VIP-site wilt houden en dat op de Facebook wordt verwezen naar de VIP-site. 

Dat hebben jullie afgelopen jaar ook veel gedaan toch? Willen jullie dit ook zo gaan doen? 

Jullie zijn natuurlijk bezig met een andere weg inslaan. Jullie willen natuurlijk meer Facebook 

gaan gebruiken.   

Mayke Hazelaar: Ik wil daar wel op reageren. We willen eigenlijk ook een beetje gaan kijken 

wat we per ding relevant vinden. Als we vinden dat onze leden er iets aan hebben dan willen 

we dat wel via middelen delen. We hebben hiervoor nog niet echt een beleid geschreven of 

een stappenplan. Beantwoordt je vraag dit een beetje? 

Rosa Bos: Ja, ik vind het juist wel belangrijk dat de carrière en studie pagina één ding wordt. 

Facebook wil je niet altijd gebruiken, maar het is soms lastig. Als je dingen op Facebook veel 

gaat plaatsen, maak je VIP misschien ook minder interessant.   



Gea Kerkstra: Wat wij in ons jaar ook hebben geprobeerd is wel dingen op facebook te delen 

maar dan vooral verwijzen naar de VIP-site. En ik zou het zeker aan het kandidaatsbestuur 

aanraden om dit ook te blijven doen, omdat het anders zonde zou zijn als de informatie op de 

site niet gelezen wordt.  Je mag ook niet alles zo maar op Facebook plaatsen. 

Michiel Mulder: Wordt dit nu ook apart opgenomen in het acquisitie portfolio? Want ik meen 

me altijd te herinneren dat we hier geld voor vroegen. Vacatures ook zelfs. Wat ik probeer te 

zeggen is dat andere verenigingen hiermee bakken met geld verdienen en waar werkgevers 

misschien wel meer geld voor over hebben dan een banner onderaan de pagina of een 

vermelding ergens op Facebook. Dit is veel gerichter en dit is veel meer het publiek wat ze 

zoeken. 

Gea Kerkstra: Afgelopen jaren was het zo dat zoiets als vacatures of externe activiteiten niet 

opgenomen was in het acquisitiebestand. Daardoor werden alle mailtjes die we binnen kregen 

apart behandelt om te kijken of we dit wilden plaatsen of niet. Het is ook wel eens voor 

gekomen dat we dingen voor geld hebben geplaatst, maar soms hebben we dingen ook gratis 

geplaatst omdat we vonden dat we het de leden anders ontnamen. Maar ik ben het zeker met 

je eens om er samen met de tijgers eens naar te kijken. Dit jaar hebben we vooral gekeken 

naar dingen die naar ons toekwamen en we hebben niet echt bedrijven benaderd voor 

advertenties of vacatures, maar dit zou ook een mogelijkheid zijn.  

Annajo van der Weide: Een korte toevoeging op Gea over hoe je een onderscheid maakt 

tussen dingen waar je geld voor vraagt en waar je het niet gevraagd. We hebben geld 

gevraagd voor dingen die relevant zijn voor psychologie maar niet echt dusdanig. Dus meer 

als er echt promotie voor wordt gemaakt. Maar als studenten of leden er echt iets aan hebben 

dan hebben we het gratis geplaatst.  

Mayke Hazelaar: Ik wilde even reageren op Michiel. Ik heb er zelf niet echt verstand van 

moet ik zeggen. Zou jij er dan samen met mij naar willen kijken met jouw expertise op dit 

gebied? 

Michiel Mulder: Ja hoor. 

Gea Kerkstra: Zijn er hier nog vragen over? Oké, dan hoop ik dat jullie er dit jaar echt iets aan 

hebben.  

 

Promotiefilm  

Charlotte Focke: Ik vond het heel mooi maar er zit helemaal geen Engelse persoon of iets van 

internationalisering in de promotiefilm. Terwijl het voor de Nederlandse en internationale 

studenten is. Dit heb ik een beetje gemist.  

Gea Kerkstra: Er is ook nog een Engelstalige versie van het filmpje.  

William Pitz: Mogen we die ook nog zien alsjeblieft? 

 

Engelstalige versie van de promotiefilm 

Annajo van der Weide: Ik wil nog even alle figuranten bedanken, de figuranten die er zijn en 

die er niet zijn. Want als jij misschien tachtig keer de zin moet herhalen, kan het wel heftig 

zijn als Gea en ik erbij staan. Ik wil ook voor de figuranten heel graag een applaus. Zijn er 

nog verdere opmerkingen? 

Rosa Bos: Ik vind het echt een super tof idee en echt heel leuk. Ik ben er echt trots op dat 

jullie dit filmpje hebben gemaakt.  

Gea Kerkstra: als jullie dit nou een super tof filmpje vinden dan mogen jullie het allemaal 

delen op Facebook om jullie trots voor de vereniging te laten zien.  

 



Er wordt een pauze ingelast. Om 21:03 uur gaan we weer verder.  

 

Presentatie van het beleidsplan 2016-2017 door Merel Molenaar.  

 

Kwaliteit boven kwantiteit 

William Pitz: Ja, ik had even een vraagje. Kwaliteit boven kwantiteit. Ik krijg het gevoel dat 

jullie denken dat er te veel is en dat er minder moet zijn en dat moet ook beter. Zou je dit 

kunnen toelichten?  

Merel Molenaar: Er zijn op dit moment bijvoorbeeld wel heel veel commissies. We willen 

gaan kijken wat elke commissie en wat elk evenement toevoegt. En dat zijn bijvoorbeeld 

dingen waar we naar willen gaan kijken volgend jaar.   

Mayke Hazelaar: Ik wil hier wel verder op in gaan. Dit is ook in het kader van 

internationalisering. We hebben commissies nu nog apart in het Engels en in het Nederlands. 

Onze vraag is of dit ook nog van deze tijd is. Dit willen we gaan uitzoeken. Daarom willen we 

ook kijken naar de kwaliteit en wat dat precies inhoud en of je dat nog wel wil scheiden.  

William Pitz: Ik vind het wel een heel goed iets, maar tegelijkertijd heb ik nog geen redenen 

gehoord waardoor jullie zeggen dat er te veel kwantiteit is. Kan je misschien een voorbeeld 

noemen waardoor jullie zeggen dat er te veel is en dat het minder en beter moet?  

Ilse Olivier: Wij merken nu bijvoorbeeld dat de Theun nog niet vol is en in de Engelse 

commissies zitten ook nog geen leden. We willen vooral na de commissiemarkt kijken welke 

commissies gevuld zijn en loopt dit goed en wat kan er beter. Daar vanuit willen we kijken 

wat we kunnen doen. Dat is eigenlijk één van de voorbeelden. 

Mayke Hazelaar: Ik wil eigenlijk inhaken op wat Charlotte eerder heeft gezegd. We komen 

niet eens altijd aan al onze actieve leden. En als we niet altijd genoeg actieve leden hebben 

dan zegt dat ook iets over dat we wellicht te veel vragen aan actieve leden.  

Annajo van der Weide: Mag het huidige bestuur hier ook op reageren. Afgelopen jaar hebben 

wij gemerkt dat bijvoorbeeld “mindfullness” drie keer terug is gekomen. Dan moeten we 

kijken of het echt toegevoegde waarde heeft om dit drie keer te behandelen. We moeten 

kijken naar de kwaliteit en de toegevoegde waarde. Dat is waarom ik het een goede reden 

vind dat zij dit kunnen gaan doen.  

Charlotte Focke: Ik wil hier even op reageren. Ik denk dat dit eigenlijk al een taak van het 

bestuur is om te zeggen dat we een onderwerp al hebben gehad. Dus dit betekent dat de 

commissie iets anders moet gaan doen. Dit zal eigenlijk al moeten gebeuren, maar dat is dus 

niet gebeurd.    

Mayke Hazelaar: Dat is ook precies waarom wij hier mee aan de slag willen het komende jaar 

en waarom het een punt is van ons beleid. 

Charlotte Focke: Maar het punt is dat dit eigenlijk al moest gebeuren.  

Mayke Hazelaar: Ja, maar daar kunnen wij niks meer aan doen.  

Ilse Olivier: Je zit hier natuurlijk ook nog met Engels en Nederlands dus ik denk dat dat ook 

wel een ding is. Er is nu misschien een “Mindfullness” in het Engels en in het Nederlands en 

dat is wat wij willen meenemen.  

 

Internationalisering 

Michiel Mulder: Hebben jullie hierin al concrete plannen?  

Merel Molenaar: We hebben nog geen concrete dingen. Wat vorige plannen waren is de 

integratiecommissie en het vertalen van de website. Verder willen wij echt voor commissies 



zelf een stappenplan gaan uitschrijven wat ze kunnen verwachten en wat VIP nou echt is want 

wij hebben het idee dat daar behoefte aan is.  

Mayke Hazelaar: Ik heb een concreet plan wat ik wel wil toelichten. Dit slaat terug op het 

internationaliseringsplan van William en de inschrijfdag. Ik heb denk ik wel dertig keer de 

vraag gekregen wat een studievereniging is. Als je daar een document voor maakt wat 

toegankelijk is voor internationale studenten dan denk ik dat zij veel meer kunnen leren over 

VIP en dat ze ook meer betrokken willen zijn bij VIP omdat ze weten wat het is.  

Michiel Mulder: Ik denk dat je daar echt een heel goed punt hebt, om te kijken naar die 

cultuurverschillen. Ik vind dat een hele goede.  

Rosa Bos: Er zijn natuurlijk al twee documenten die door de diescommissie en het bestuur 

worden verspreid in het Nederlands en het Engels. Wat willen jullie daar dan aan toevoegen? 

Want je hebt natuurlijk dat document, wat wil je daar dan aan veranderen? 

Merel Molenaar: We hebben goed gekeken naar het document van William. Internationale 

studenten hebben bijvoorbeeld wel echt de behoefte om bij een commissie te gaan maar ze 

weten niet dat het bij een commissie hoort om een gezellige avond te hebben en om met 

elkaar te eten. En juist dat soort dingen willen we laten zien.   

Charlotte Focke: Ik denk niet dat het probleem is dat zij niet weten dat het een avond met 

elkaar inhoudt, maar meer dat ze denken dat ze er veel te veel tijd in moeten steken. Ik ken 

best wel veel mensen die hebben gekozen geen commissie te doen omdat ze bang zijn dat ze 

er te veel tijd aan kwijt zijn. Veel van die mensen zijn Duitsers en willen graag hoge cijfers 

halen. Dan zeggen ze dat ze eigenlijk geen tijd hebben. De tijd die ze in commissies moeten 

steken moet duidelijk zijn.  

William Pitz: Ik wil hier wat aan toevoegen. Het blijft natuurlijk het feit dat je alsnog een heel 

groot aantal Nederlandse studenten hebt die toch een heel stuk minder worden. Over het 

algemeen heb je toch veel meer Nederlanders die er de tijd in willen steken. Waarom? Geen 

idee. Dat zou ik ook heel graag willen weten. De tijd is wel heel belangrijk, maar er moet toch 

wel ergens een grotere redenatie zijn waarom mensen zeggen dat het ze te veel tijd kost. Maar 

de Nederlanders zeggen dat het prima te doen is. Ik weet het antwoord niet, maar dat is zeker 

wel interessant om naar te kijken.  

Charlotte Focke: Ik denk dat het een van de punten is dat de tekening van een vereniging heel 

iets anders is voor internationale studenten dan voor Nederlandse studenten. Nederlanders 

denken dat het leuk is, maar internationalen vragen zich af waarom ze hierheen moeten gaan, 

zij vinden het niet leuk.   

Merel Molenaar: Juist ook om die reden willen we een beeld scheppen dat het ook leuk is en 

dat het niet alleen input is, maar dat je er ook wat uithaalt.  

Mayke Hazelaar: Ik vind het een heel goed punt wat je aandraagt. En ik denk alleen dat dat 

iets is om dit later te doen. Ik denk dat het eerst prioriteit is voor VIP om uit te dragen wat we 

doen en hoe internationalen daar aan bij kunnen dragen. En of Duitsers in een commissie 

willen of niet, ik denk dat dat iets is wat we mee kunnen nemen in de meerjarenvisie en de 

werkgroep. Dat vraagt meer onderzoek dan komend jaar. 

 

Intern 

Rosa Bos: Ik heb twee vragen. Allereerst over interactie. Ik weet dat het beleidsplan vaag 

moet blijven. Maar wat bedoelen jullie precies met “aansluiten op de belevingswereld en 

tijdsgeest van onze leden”? 

Merel Molenaar: Wij zaten er dus bijvoorbeeld aan te denken om met de digitale wereld van 

nu, om bijvoorbeeld snapchat in te gaan voeren. Ons idee daarin juist is om daar meer 



toegankelijk in te zijn en bijvoorbeeld met de commissiebattle kunnen commissies via deze 

manier zeggen dat ze aanwezig zijn.  

Mayke Hazelaar: Odiom heeft dit bijvoorbeeld ook gedaan, en bij de leden van Odiom werd 

dit goed ontvangen en kregen de leden ook beter inzicht in wat het bestuur doet, naast het 

bestuur zijn. Dus dachten wij dat wij dit ook leuk vonden om dit uit te proberen komend jaar.  

Rosa Bos: Om daar even bij aan te sluiten, hoe zit het met de VIP app? 

Merel Molenaar: Dat hebben we van het huidige bestuur al doorgekregen dat deze ideeën er 

zijn en hier willen we ook zeker naar kijken.  

Rosa Bos: Dan is het misschien meer een vraag aan het huidige bestuur, want jullie hebben 

hier gewoon voor betaald toch? 

Gerbrich Ferdinands: Dit is lastig uit te leggen. Maar de VIP app waar jij het over hebt hoorde 

geloof ik bij congressus in te zitten en ik heb geen idee wat we daar voor hebben betaald. Dat 

weet iemand van de jaren voor mij misschien wel. Er zijn wat apps in de omloop voor 

verenigingen. Dan kun je echt een verenigingsapp hebben, maar deze zijn wel echt duur. 

Jullie zullen het zo bij de begroting wel zien, maar daar was echt geen geld voor vrij te 

maken. Wat wel zo is, is dat de site sinds een jaar heel goed op je telefoon werkt. De mobiele 

versie kun je ook heel goed gebruiken. Een app is er tot nu toe nog niet.  

William Pitz: Dat is heel interessant om te horen. Want ik weet vrij zeker dat ik een app had 

waar ook ondertekent voor is. Deze had ik ook heel lang op mijn telefoon staan samen met 

heel veel andere leden. Volgensmij was het een heel pakket. Misschien staat hij er nog steeds 

wel. Dus het bestaat al lang.  

Gerbrich Ferdinands: Volgensmij was die app niet meer werkzaam met de nieuwe vorm van 

congressus. Je mag kijken of deze nog bestaat of niet, maar volgensmij niet. We hebben deze 

discussie volgensmij ook al heel vaak gevoerd. Misschien kan iemand even kijken of deze 

nog bestaat.  

Simone Willigers: Wat ik altijd heb gehoord is dat hij nog in ontwikkeling was, dus ik weet er 

eigenlijk niet zo heel veel van. Misschien weet Eize hier meer over.  

Michiel Mulder: Kan iemand gewoon kijken of hij nog bestaat? 

Charlotte Focke: Volgensmij werkt hij niet meer. Volgensmij was het toen zo en moesten we 

overleggen of we er toch een gingen kopen.  

Gerbrich Ferdinands: We betalen er in ieder geval ook niet voor. 

Merel Molenaar: Wat ik wel alvast kan zeggen is dat we het een interessant idee vonden en 

dat we er graag naar willen kijken. 

Michiel Mulder: Mag ik nog een vraag stellen met betrekking tot de Lustrumcommissie? Is 

het misschien leuk om een kippenpak aan te schaffen? Misschien leuk om mee te nemen voor 

de Lustrumcommissie. 

Mayke Hazelaar: We waarderen je mening en we zullen het meenemen.  

Gea Kerkstra: Om even terug te komen op die app. Je zegt dat jullie daarnaar willen kijken 

maar wat ik net begreep is dat er geen budget is voor een app? Wat bedoel je dan met kijken 

naar de mogelijkheid? 

Merel Molenaar: We hebben het er wel met zijn allen over gehad dat we het interessant 

vinden. We hebben het er nog niet concreet over gehad, maar we willen wel kijken wat er 

mogelijk is.  

Britt van Vliet: Zoals jullie straks met de begroting wel zullen zien is er dit jaar geen budget 

voor, maar we vinden het idee heel leuk dus we willen het idee zeker overwegen. En met het 

feit dat we een nieuwe meerjarenvisie op willen zetten willen we kijken of de app volgend 

jaar wellicht wel kan.   



Rosa Bos: Jullie zeggen ook dat jullie willen luisteren naar de leden en toegankelijk willen 

zijn. Naar mijn mening is dat iets wat elk bestuur hoort te doen. Dus wat gaan jullie anders 

doen? 

Mayke Hazelaar: We willen naar de internationalisering kijken en zoals jullie hebben gezien 

zijn wij allemaal geen internationale studenten maar we vinden het wel belangrijk om hun 

meningen mee te nemen. Ik heb bijvoorbeeld met William een paar gesprekken gehad en met 

een paar gesprekken weet je niet wat alle internationalen denken. Met ons oog op 

internationalisering denken wij dat het wel belangrijk is om een nog laagdrempeligere 

communicatie te hebben. Daarom hebben wij dit ook onder toegankelijkheid gezet.  

Rosa Bos: Mijn vraag is dan hoe je dit wil doen.  

Mayke Hazelaar: We willen inputsessies en brainstormsessies organiseren. 

Milou van Eldik: Voor zulke inputsessies en brainstormsessies. Hoe krijg je internationale 

studenten als je al moeite hebt om internationale studenten in commissies te krijgen. Hoe krijg 

je dan zulke studenten naar inputsessies?  

Mayke Hazelaar: Ik heb nu al twee mensen van de jaarvertegenwoordiging gevonden die 

super enthousiast zijn, dan denk ik dat het me wel gaat lukken om meer te krijgen. Ik kan niks 

beloven, maar ik kan het wel proberen.  

Merel Molenaar: Ik snap je vraag, maar het ding is dat we wel merken dat ze de motivatie 

hebben om actief te worden, maar ze weten niet zo goed hoe en hoe dat werkt. En daarvoor is 

het document en denken we ook wel dat ze naar zulke bijeenkomsten zullen komen.  

Charlotte Focke: De mensen met wie je hebt gepraat zijn waarschijnlijk de mensen die op de 

diesweek zijn geweest, dus dat zijn al mensen die actief zijn. Het is bijna belangrijker om te 

kijken wat er is met de mensen die niet zo actief zijn.  

Britt van Vliet: Wij zijn nu eigenlijk voor de tweede week op het hok. Eigenlijk zijn de 

meerderheid van de mensen die langs komen internationale mensen. Ze weten ons te vinden. 

Als we buiten de boekenverkoop ook iets meer kunnen vertellen over VIP, denk ik zeker dat 

we meer internationale mensen kunnen bereiken.  

Nynke Kok: Ik had eigenlijk een vraagje aan Charlotte, want je zei dat er niet zo veel 

internationalen bij de vereniging komen. Maar ik vroeg me dan af hoe jij ons dan gevonden 

hebt en waarom jij er wel voor hebt gekozen om actief lid te worden? Misschien dat we daar 

iets van kunnen leren.  

Charlotte Focke: Ik heb zoiets al eerder gedaan in Duitsland, maar ik was daar al een raar 

persoon. Dus ook hier. Ik heb ernaar gekeken, maar de Duitsers hier hebben de behoefte er 

niet aan en hebben er geen gevoel voor. Ze komen alleen voor de boeken en als ze zien dat het 

niet nodig is om lid te zijn voor de boeken dan gaan ze weer weg. Dit is mijn ervaring en zo 

zit het met de mensen die ik ken.  

Michiel Mulder: Is het misschien ook een goed idee om dit via de jaarvertegenwoordiging te 

spelen? Zij hebben denk ik meer contact met niet alleen de VIP-leden maar ook met de 

mensen in de collegezalen. Zo kun je misschien ook andere mensen bereiken.  

Merel Molenaar: Ja, dat is een goed punt. Zijn er verder nog vragen? 

 

 

 

Extern 

Lars Keur: Aangezien er een aantal mensen zeggen dat de dag op de faculteit tijdens de 

diesweek erg goed was, is het een idee om dit volgend jaar weer te doen? Wij hebben echter 

nooit echt contact gehad met de faculteit. Misschien is het een idee dat de diescommissie ook 



echt betrokken wordt tijdens de faculteitsraad zodat ze ook het contact met de faculteit 

krijgen. Ik heb via via ook gehoord dat de faculteit het evenement op Facebook heeft gedeeld 

en dat vond ik toch wel leuk om te horen.  

Klaas Wilts: Even op persoonlijke titel, je mag wel contact met mij opnemen. 

Lars Keur: Ja ik weet dat oprecht niet. Ik vraag het aan het bestuur en zij vragen het aan de 

faculteit. Wie is dat dan? 

Klaas Wilts: Ik ben adviserend student lid daar.  

Mayke Hazelaar: Ik zal willen vragen of je deze punten kan uitwerken op papier zodat we 

daar wellicht mee verder kunnen? 

Lars Keur: Moet dit op papier naar jullie of naar de nieuwe diescommissie? 

Mayke Hazelaar: Doe maar naar ons. Dan weten wij dat tenminste ook.  

Nynke Kok: Nanette en ik zijn secretaris en wij typen alles mee, dus het hoeft niet perse want 

je kunt het gewoon in de notulen lezen.  

 

Algemeen 

William Pitz: Ik vind het super leuk allemaal en jullie hebben er heel goed over nagedacht. 

Het enige wat ik me af vroeg. Ik zie dat jullie titel “Een nieuwe weg” is. Waar komt dit 

nieuwe vandaan? 

Merel Molenaar: Vooral omdat er natuurlijk een nieuwe meerjarenvisie moet komen. Zoiets is 

natuurlijk best wel groot en daarom hebben we het punt kwaliteit boven kwantiteit ook echt 

als punt in ons beleidsplan. We willen samen met de werkgroep kijken naar een nieuwe 

toekomst. Op die manier hebben we het “Een nieuwe weg” genoemd.   

 

Britt van Vliet over de conceptbegroting 2016-2017 

 

Kopieerkosten 

Rob den Hollander: Onder het mom van digitalisering. Waarom worden er nog steeds een 

paar honderd papieren uitgeprint voor iedere algemene ledenvergadering? We hebben 

allemaal een telefoon en de stukken staan allemaal online.  

Nynke Kok: We zetten inderdaad alle stukken van te voren online, maar uit ervaring blijkt dat 

mensen dit niet bekijken, of tenminste niet veel mensen. Daarom is het handig als de stukken 

hier nog liggen. Maar als iedereen het gewoon bekijkt vind ik het best om het niet meer uit te 

printen. Dat vind ik ook goed, als iedereen dan weet waar het over gaat.  

Eize Hofstra: Ik heb nog een vraagje over die kopieerkosten, want vroeger moesten ze een 

euro betalen voor pasje en het pasje is nu weg, maar daarvoor waren er natuurlijk ook 

inkomsten en die zie ik even niet staan.  

Britt van Vliet: Volgensmij zijn ze wel verwerkt.  

Gerbrich Ferdinands: Het klopt wat je zegt, maar die inkomsten van de kopieerkosten hebben 

nooit op mijn begroting gestaan en voor de transparantie was het beter geweest als het er wel 

had gestaan maar dat wist ik toen ook niet. Ze zijn al verrekent met de uitgaven.  

 

Representatie 

Gerbrich Ferdinands: Ik heb een vraag over het drankje van de algemene ledenvergadering. Ik 

had deze zelf bij de kosten van de algemene ledenvergadering geteld. Heb jij ze nu bij de 

representatie geteld, de drankjes?  



Britt van Vliet: Nee klopt, wat je zegt. De drankjes van de algemene ledenvergadering moet 

bij de kosten van de algemene ledenvergadering. Daar heb ik het van afgehaald en niet van de 

representatie.  

Rosa Bos: Hoeveel kosten de drankjes gemiddeld per algemene ledenvergadering of per jaar? 

Britt van Vliet: Ik weet het per jaar. Voor twee consumptiemunten is het negenhonderd euro 

en voor één drankje is het €450.  

Rosa Bos: Ja, ik vind het wel jammer.  

Britt van Vliet: Als dit allemaal is geweest en iemand heeft nog een heel goed idee, dan 

kunnen we misschien ergens anders op besparen.  

 

Actieve leden activiteiten 

Gea Kerkstra: Bedoel je met het kamp het actieve leden weekend? 

Britt van Vliet: Ja. 

Rob den Hollander: Waarom vraag je vijf euro meer als we afgelopen jaar 15 euro terug 

hebben gekregen 

Britt van Vliet: Omdat de prijzen gebaseerd zijn op dat jullie minder hoefden te betalen. En 

dat was dus heel weinig dus daarom gaan we meer vragen op het bedrag dat het anders zou 

zijn. Ik vind het lastig om het uit te leggen 

Rob den Hollander: Volgensmij snap ik wat je bedoelt, dankjewel.  

 

Actieve kledingpot 

Eize Hofstra: Maar we zijn nu ook nog actief.  

Britt van Vliet: Willen jullie nog een shirt? 

Eize Hofstra: Ja.  

Mayke Hazelaar: Chapeau dat jullie je shirt altijd dragen trouwens.  

 

Provisie boekenverkoop 

Michiel Mulder: Waarom is er in een tijd dat we moeten bezuinigen gekozen om provisie op 

te geven? 

Britt van Vliet: Omdat we het belangrijk vinden voor onze leden dat ze de boeken zo 

goedkoop mogelijk kunnen bestellen en dat vonden wij wel heel belangrijk. Daarom is ervoor 

gekozen. Dit is niet in mijn jaar, dus dit is mijn beredenering.   

Gerbrich Ferdinands: Wat Britt zegt klopt wel. Ik wil er nog aan toevoegen dat Annajo, ik en 

Simone en Daniëlle vorig jaar rond deze tijd heel veel hebben zitten onderhandelen met 

Studystore over een nieuw contract. Het was met hun lastig te onderhandelen omdat ze een 

monopoly op de markt hebben en ze bieden sowieso de beste service voor de leden en de 

snelste levering. En zij wilden qua provisie ook niet hoger gaan dan dit want dan zouden de 

leden minder korting krijgen. Toen hebben wij gezegd dat het belangrijker is als ze makkelijk 

boeken kunnen bestellen met de snelste levering en een goede klantenservice. Dan was dit de 

prijs die we moesten betalen. Er is ook wel naar andere partijen gekeken, maar die konden 

niet zo snel de boeken leveren en niet zo goedkoop. Of ze wilden geen contract tekenen maar 

alleen een mondelinge afspraak.  

 

 

Verenigingsbrede acquisitie 

Michiel Mulder: Wat zijn die dan? 



Britt van Vliet: We hebben nu een halfjaarlijks contract met JoHo en dat bedrag kunnen we 

verdubbelen als we voor het andere halfjaar ook een contract krijgen.   

Michiel Mulder: Precies, dus je hebt meer verwachte inkomsten dan dat je nu hebt? 

Britt van Vliet: Ja.  

 

Commissie budget 

Matthijs Bosma: Ik heb toch nog een algemeen vraagje. Er wordt wel een aantal keren gezegd 

dat er te weinig geld is en dat het toch wel een beetje krap is en er gaat nu ook weer vijf 

procent af. Nu vraag ik me af, ik weet niet wie mij daarover kan informeren, maar hoe het zit 

met die grote pot geld die we te veel hadden in het begin? 

Gerbrich Ferdinands: Wij hebben met de kascommissie hier dit jaar veel over gebrainstormd. 

In 2011 werd er een plan ingesteld om elk jaar tienduizend euro verlies te draaien. Inmiddels 

is ons eigen vermogen niet zo problematisch als toen, maar is het nog steeds wel dusdanig 

hoog dat we nog een paar jaar zo veel verlies kunnen draaien. Wat met de kascommissie toen 

vooral ons punt was is dat je niet elk jaar tienduizend euro verlies kunt draaien want dat geld 

is een keer op. Over vijf jaar hebben we gewoon al een probleem. Dat betekent dat je binnen 

nu en vijf jaar die verlies moet worden afgebouwd naar gewoon quite draaien. Je kunt nu al 

zien dat het best wel lastig is om niet meer dan tienduizend euro verlies te draaien. Dit is iets 

wat we komend jaar weer met de kascommissie gaan bekijken. In de meerjarenvisie zal dit 

ook zeker aan bod komen. Je kan niet zomaar meer geld uitgeven want binnenkort moeten we 

óf meer inkomsten genereren óf minder geld uitgeven. Is dit een antwoord op je vraag? 

Michiel Mulder: Vanuit dat geld verbranden hebben we ooit besloten om de almanak gratis te 

maken en gratis agenda’s uit te delen. Nu blijkt dat we weer moeten bezuinigen. Is het een 

idee om dit langzaam weer op te bouwen? Vroeger betaalden we volgensmij vijf euro voor de 

Almanak, en nu niks. Dat is best wel veel geld. Misschien dat we één of twee euro kunnen 

vragen zodat we toch dat ene biertje kunnen drinken op de algemene ledenvergadering. 

Volgensmij moet dat wel lukken.  

Gerbrich Ferdinands: Even een directe reactie hierop. Het terug draaien van het commissie 

budget met vijf procent is ook al een soort terugdraaiing van dat plan. Het is wel goed om te 

weten dat dit ook al bij het plan hoorde.   

Charlotte Focke: Ik vraag me ook af of veel mensen deze almanakken dan ook kopen. Dan 

heb je misschien te veel geprint en dan worden ze niet verkocht.  

Michiel Mulder: Het punt is dus dat die almanakken gewoon prima verkocht werden. Het is 

gewoon een stukje leukigheid geweest dat de almanak gratis weg werd gegeven. Maar dat is 

blijkbaar niet meer een houdbaar plan. Daarom zeg ik ook dat ik niet direct voor ben om vijf 

euro te betalen, maar ik denk wel dat het misschien een idee is om het langzaam op te 

bouwen.  

Rob den Hollander: Waarom kan je niet gewoon een almanak reserveren met die online 

kaartverkoop? Dan bestel je wat extra en op is op. Dit lijkt me een stuk efficiënter.  

Britt van Vliet: Ik denk dat dit een heel goed idee is en ik ga er ook zeker naar kijken. 

 

Algemeen 

Rosa Bos: Misschien is dit meer aan leden van de algemene ledenvergadering. Omdat jullie 

bezig zijn met een nieuwe weg inslaan en het strategisch plan. Er zijn een aantal mensen die 

nu wel veel gezegd hebben van de raad van advies en oud bestuur, maar we hebben zeker ook 

jullie input nodig. Dus volgensmij gaan jullie ook nog een soort bijeenkomst organiseren voor 

de meerjarenvisie. Jullie willen daar misschien nog voor promoten. Maar ik zal zeker kijken 



of jullie dit interessant vinden om na te gaan denken over hoe het geld het best besteed kan 

worden. Dus dit was meer een oproep aan niet iedereen die al heel fanatiek is, maar meer aan 

de mensen die hier ook meer interesse in willen tonen.  

 

Inhamering van het bestuur 2016-2017. 

 

Inhamering van Merel Molenaar als voorzitter van het bestuur 2016-2017. 

 

Klaas Wilts leest het ingekomen stuk van Rosa Bos en Eize Hofstra voor.  

 

Klaas Wilts: Wil iemand hier nog iets op reageren? 

Simone Willigers: Ik sluit me ten eerste helemaal aan bij de brief die Rosa en Eize hebben 

geschreven. De redenen dat ik dit punt op de agenda wilde zetten is omdat het huidige bestuur 

mij uit de raad van advies heeft gezet. Hierbij werd benadrukt dat het niet om persoonlijke 

redenen of mijn persoonlijk functioneren ging want ze konden wel zien dat ik gemotiveerd 

was en veel inzet toonde. Maar dat het puur ging om de samenstelling van de raad van advies. 

Ze wilden een raad van advies van zeven mensen en daarbij hebben ze mensen uitgekozen die 

zij er liever in zagen om functieredenen en omdat ze die mensen goed kenden. Misschien 

kunnen zij hier later meer over vertellen. Het ging iniedergeval niet om mijn functioneren, 

terwijl duidelijk in het huishoudelijk reglement staat dat je voor onbepaalde tijd in de raad van 

advies plaats neemt. Ik ben er dus uitgezet om redenen die niet echt op mij slaan maar meer 

om de context en de situatie. Dat vind ik niet terecht en geen goede reden. Je kunt ook niet 

zomaar iemand uit de commissie zetten omdat je halverwege het jaar denkt dat de commissie 

beter met vijf functioneert dan zes. Dat kun je ook niet zomaar zeggen. Of omdat je er liever 

iemand anders in wilt hebben omdat je die beter kent. Dat zijn dingen die je niet kan maken 

en die ik niet professioneel vind van VIP. Ik hoop dat dat goed gemaakt kan worden.   

Merel Molenaar: Het is natuurlijk een hele lange brief en zeker voor een aantal mensen. Die 

zullen zich nu afvragen waar dit allemaal over gaat. Ook even voor de duidelijkheid wil ik 

eigenlijk even twee punten aanhalen. We hebben het over twee verschillende dingen. Dus er 

is een onenigheid over het huishoudelijk reglement en een persoonlijk gedeelte. Allereerst wil 

ik reageren op het huishoudelijk reglement. Er staat in dat raad van advies leden voor 

onbepaalde tijd benoemd worden en dat ten aller tijde het bestuur of het lid deze mag 

beëindigen. Ook hebben wij van het vorige bestuur meegekregen, die het van het bestuur 

daarvoor hebben meegekregen, dat je zelf je raad van advies mag samenstellen. Dit hebben 

we ook zo gedaan. We hebben Simone er dus niet uitgezet, maar we hebben gekeken naar 

welke raad van advies wij willen zien. Daarbij hebben wij Simone niet opnieuw gevraagd. Ik 

denk wel dat het heel goed is om even te kijken naar het huishoudelijk reglement. Ik denk dat 

het heel goed is en daar zitten ook zeker verbeteringen in. Ook wat het doel is van een raad 

van advies en hoe neem je ze aan. Het persoonlijke stukje wil ook even op reageren. We 

hebben ook al telefonisch, per mail en persoonlijk contact gepraat. Er staat nou eenmaal ook 

in het huishoudelijk reglement dat we het op deze manier hebben gedaan en daarbij hebben 

we niks geschonden. Dat persoonlijke stukje vind ik ook dat we dat eerder intern moeten 

oplossen.   

Simone Willigers: Ik zeg niet dat jullie het huishoudelijk reglement hebben geschonden, maar 

dat betekent niet dat je het kunt maken om iemand er uit te zetten zonder goede reden. Dat is 

net als wat ik al zei. Je kunt ook niet zo maar iemand uit de commissie zetten ook al is het wel 



volgens het huishoudelijk reglement. Je kunt wel regels volgen volgens het huishoudelijk 

reglement, maar je kunt ook zelf even nadenken over wat fatsoenlijk is.  

Merel Molenaar: Onze reden, en daar hebben we het al persoonlijk over gehad, is dat we 

hebben gekozen voor een andere raad van advies en dat betekent niet dat we je er uit zetten. 

We hebben je niet opnieuw gevraagd. Het kan zijn dat je het er niet mee eens bent maar dat 

vind ik eerlijk gezegd eerder iets wat we persoonlijk moeten oplossen. En dan had ik nog een 

puntje. Die weet ik ook niet meer dus daar kom ik zo ook weer op.   

Simone Willigers: Je zegt nu zelf dat het niet de bedoeling is om mij eruit te zetten, maar als 

je het huishoudelijk reglement volgt dan heb je dat wel gedaan, want ik ben voor onbepaalde 

tijd benoemd in de raad van advies en jullie beëindigen dat nu. Dus jullie zetten mij er wel 

degelijk uit nu.  

Merel Molenaar: Hier hebben we het vanochtend persoonlijk over gehad. Het is niet voor 

niets dat we je uitgenodigd hebben voor een gesprek om dit zo goed mogelijk samen op te 

lossen. En dat was ook echt de bedoeling van dat gesprek. Daarin zijn we er beide toe 

gekomen dat we begrijpen hoe deze situatie zo is gelopen en dat we op het punt terecht komen 

dat we het daadwerkelijk uitzetten. Inderdaad, als je het huishoudelijk reglement leest dan 

klopt het dat we je op papier eruit hebben gezet. Maar ik weet ook dat je hebt gezegd dat je 

het wel kan begrijpen op de manier dat het is gegaan en dat we inderdaad een nieuwe raad van 

advies hebben gekozen. Dus dat wilde ik wel even benoemen.   

Simone Willigers: Ik heb inderdaad gezegd dat ik begreep hoe jullie hier tot zijn gekomen 

omdat jullie tegen mij gezegd hebben dat tegen jullie is verteld dat jullie een compleet nieuwe 

raad van advies mochten samenstellen. Maar met de kennis die jullie daarna hebben gekregen, 

begrijp ik niet dat jullie bij jullie beslissing zijn gebleven.   

Michiel Mulder: Ik snap deze emotie heel goed. Dit zijn eigenlijk twee hele verschillende 

dingen die we nu bespreken. Laten we even ademhalen met zijn allen, want er zijn een 

heleboel dingen gezegd. Er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Aan de ene kant hoor ik 

frustratie want je voelt je pikeert en dat snap ik wel want het is gewoon niet leuk als dat 

gebeurt. Maar dat betekent niet dat het niet mag en niet kan en dat het niet moet gebeuren. 

Ten tweede hoor ik dat het huishoudelijk reglement omtrent de raad van advies niet duidelijk 

is.  Ik heb het nog even opgezocht vanmiddag, en dat is het ook niet. Er staan vier regels. Het 

is het kortste stukje in het hele huishoudelijke reglement. Als ik het zo hoor ben ik het 

helemaal eens met jullie dat er iets moet veranderen in het huishoudelijk reglement. Ik vind 

wel de optie die jullie geven een beetje gek. Om vriendjespolitiek tegen te gaan lijkt het me 

niet een goed idee als je zelf je eigen mensen uit gaat kiezen. Dat is juist de definitie van 

vriendjespolitiek. Ik ben juist voor een systeem waarin je dit aan gaat passen in een vorm 

waarin er elk jaar verantwoording afgelegd kan worden, ook over hoe je tot je raad van advies 

bent gekomen. Waarmee je ook deze situatie had kunnen voorkomen. Daarvoor is denk ik de 

aanstelling voor onbepaalde tijd eerder iets waar je naar moet gaan kijken. Want laten we wel 

zijn, dat is eigenlijk gek. Je wordt aangesteld voor onbepaalde tijd en naar gelieve mag je 

blijven zitten. Wat ik vanuit de redenatie wel snap, maar wat niet een heel houdbaar systeem 

is. Vooral niet omdat men altijd op traditie afspraken samengewerkt heeft om tot een geheel te 

komen. We laten andere mensen die niet bestuur hebben gedaan solliciteren voor een plek in 

de raad van advies en het lijkt me ook een fantastisch goed idee om dit ook te doen voor 

mensen die wel bestuur hebben gedaan. Iemand die bestuur heeft gedaan heeft heel veel 

informatie en ervaring, maar die informatie gaat absoluut niet verloren als iemand niet in de 

raad van advies zit. Hier is een algemene leden vergadering. Hier mag iedereen zijn 

informatie uiten. Hier uit ik al zes jaar lang mijn informatie op deze manier. Zoals jullie wel 



gemerkt hebben heb ik overal een mening over en dit wordt ook in heel veel dingen 

meegenomen. Dus ik snap dat je je gepikeerd en gefrustreerd voelt, maar ik denk dat dat iets 

is wat hier vanavond niet ter bespreking staat. Dat is iets wat jullie moeten bespreken. En ik 

denk dat het een heel goed idee is om het huishoudelijk reglement aan te pakken. Maar ik 

denk dat we dan eens met de algemene ledenvergadering moeten bekijken wat we van dat 

systeem vinden en wat we daarvan vinden. Nogmaals, ik snap de emotie en het is heel erg 

vervelend, maar dit gebeurt meer. Je bent niet de eerste en de enige. Dit gebeurt. Zo zit de 

wereld in elkaar. Jullie kwamen met het puntje dat als je drie jaar hebt gekookt dat je er dan 

ook niet uitgezet wordt. Dit vind ik een hartstikke leuk punt. Om toch een voorbeeld te 

nemen, uit mijn eigen geschiedenis binnen de VIP. De mensen die dit geschreven hebben, 

hebben ooit mij ook uit mijn functie gezet. Dit vond ik ook niet leuk en was ik ook heel 

gepikeerd over maar daar hebben we over gesproken en daar had ik het mee te doen en daar 

heb ik me bij neer gelegd. Dat is iets waar ik voor gekozen heb om het intern op te lossen en 

waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat jullie het ook zo hadden gedaan, want ik denk niet dat 

dit iets voor de algemene ledenvergadering is. Wat ik wel vind is dat er echt wat aan het 

huishoudelijk reglement gedaan moet worden want het zijn vier abstracte regels zonder doel 

of aanstelling. Het is nu een soort van abstract geheel wat valt in traditie. Het mag en het kan 

nu eenmaal zo en het is ook wel vaker gebeurd. Dus dat argument vind ik echt kul. Hiermee 

wil ik het graag afsluiten.  

Mayke Hazelaar: Ik vond je betoog heel sterk. Maar ik wilde nog even in gaan op iets 

daarvoor. Simone had het net over fatsoen. Ik wilde even benadrukken dat wij als huidig 

bestuur nu onze excuses aangeboden hebben en het echt anders hadden aangepakt als we 

hadden geweten dat dit anders zat. Qua fatsoen wil ik dus wel zeggen dat we echt ons best 

hebben gedaan en dat uit onwetendheid deze situatie zo is gekomen en niet omdat we iets niet 

wilden doen.  

Merel Molenaar: Het klopt inderdaad dat we al eens onze excuses hebben aangeboden, maar 

ik wil wel even duidelijk zijn over waar dat ook heen ging.  Niet over de manier waarop we 

hebben gekozen. We vinden het achteraf wel heel erg jammer dat we het niet op deze manier 

wisten en ook niet dat we wisten dat het zo veel emoties zou oproepen. Daarom zijn we er ook 

heel erg voor om het huishoudelijk reglement te veranderen. Waar we wel echt spijt van 

hebben is dat we niet een persoonlijk gesprek zijn aangegaan. We waren net nieuw 

kandidaatsbestuur. We stellen een raad van advies samen. Dit hebben we zo goed mogelijk 

gedaan en het spijt ons dat we geen persoonlijk gesprek zijn aangegaan met Simone om te 

kijken of ze nog wilde en hoe het vorig jaar is gegaan. Dan hadden we meer informatie gehad. 

En dat is wat Mayke volgensmij nog meer probeerde te zeggen.  

Charlotte Focke: Ik denk dat het punt van de brief is dat jullie zeggen waarom het zo is, maar 

eigenlijk hoor ik niet echt een goede reden. Hoezo hebben jullie er voor gekozen om bij jullie 

beslissing te blijven? Jullie hebben jullie excuses aangeboden maar voor het bestuur is het ook 

belangrijk om te zeggen waarom jullie iets gedaan hebben. Dit mis ik een beetje.   

Ilse Olivier: We hebben nu zeven mensen gevraagd en we hebben ook besloten om bij zeven 

te blijven omdat er ook nog twee studenten bij komen waardoor we op een aantal van negen 

uitkomen. Dit vinden wij genoeg omdat het al moeilijk genoeg is om met zijn allen een 

afspraak in te plannen. Hoe meer leden je hebt, hoe moeilijker die afspraken gaan worden. 

Daarbij willen we ook graag dat we een meerderheid kunnen hebben als we een besluit gaan 

vormen. Vandaar dat we nu zeven mensen hebben gevraagd en daar ook bij willen blijven.  

Rosa Bos: Het is een beetje lastig want er zijn al een heleboel dingen gezegd en door Michiel 

ook. Voor mij zijn er twee belangrijke dingen. In eerste instantie is er een besluitvorming 



gemaakt. Jullie zeggen nu zelf ook dat de besluitvorming op een verkeerde manier is gemaakt 

omdat jullie er niet van op de hoogte waren. Jullie komen er nu achter dat dit op een andere 

manier had gemoeten. Zijn jullie het daar mee eens? 

Merel Molenaar: Nee. 

Ilse Olivier: Nee.  

Rosa Bos: Ik vind dat dus wel. In het huishoudelijk reglement staat onbepaalde tijd, dus dat 

betekent niet dat je mensen eruit zet maar dat ze er in blijven tot dat er iets voorvalt waardoor 

beide partijen zeggen dat het niet werkt. Dat is één ding. Daarna gaat het erom dat de redenen 

waarom jullie Simone eruit hebben gezet, voor ons niet goed genoeg zijn. Zoals Michiel net 

aangeeft, hebben wij in ons eigen jaar daar ook veranderingen in geplaatst, dat waren ook 

inhoudelijke redenen waarom iemand anders die functie over moest nemen. Maar die 

inhoudelijke redenen die nu nog niet besproken zijn, vinden wij ook niet inhoudelijk goed. 

Dat zijn twee dingen dus ik hoop dat dit voor jullie ook duidelijk is.   

Mayke Hazelaar: We hebben het net over het huishoudelijk reglement gehad. En ik citeer: 

“De opzegging kan ter alle tijden geschiedde door het bestuur of de raad van advies”. We 

hebben het er net over gehad dat dit misschien niet handig is en dat we er wat aan moeten 

doen. Ik snap dat jullie dat vervelend vinden, maar wat we doen is niet in strijd met het 

huishoudelijk reglement. Dus ik zou die discussie graag op een ander moment voeren en nu 

ingaan op het huishoudelijk reglement.   

Nynke Kok: Het is inderdaad niet in strijd met het huishoudelijk reglement en ik snap dat dat 

vervelend is. Wat wij willen weten, is waarom hebben jullie ondanks dat jullie achteraf 

zeggen dat jullie het anders hadden aangepakt er toch voor gekozen om haar niet te kiezen. 

Dat is waar we nog een antwoord op moeten weten denken. Of die redenen goed genoeg zijn 

dat maakt niet uit want wij hebben daar niks over te zeggen. Dat is jullie keuze, maar 

misschien is het handig om daar wat duidelijkheid over te geven. Het is wel gewoon het 

bestuur bepaald, maar je moet wel duidelijk uitleggen aan de algemene ledenvergadering 

waarom.  

Merel Molenaar: Dat wij het op een verkeerde manier hebben gedaan. Ik hoop niet dat dat 

mijn woorden zijn want dat is niet hoe we het zien. Wij hebben onze raad van advies gekozen. 

We hebben gekeken naar functies. We hebben ook gekeken naar wie wij op dat moment het 

beste kende, waar we ons vertrouwd bij voelden. Daar hebben we een keuze van gemaakt en 

we vinden het meer vervelend hoe de reactie achteraf was. Ik heb met jou een telefoongesprek 

gevoerd over dat we je niet opnieuw zouden vragen, omdat we dat netjes vonden. Ik had daar 

heel graag voorkennis van gehad. Ik had niet verwacht dat het zo zou barsten want anders had 

ik het nooit zo aangepakt. Dat is meer wat we daarmee bedoelen.  

Eize Hofstra: Mijn grootste vraag is eigenlijk: wat is er nou mis als ze er wel in komen? Dan 

heb je wel elf mensen, is het oneven. Dan heb je meer ervaring. Ik weet wat Michiel heeft 

gezegd, maar de algemene ledenvergadering is niet het enige moment dat we advies geven. 

We kijken ook alle notulen na, we komen ook langs en we geven vaak genoeg advies. Een 

ander punt. Jullie gaven inderdaad aan dat er twee mensen werden toegevoegd en dat dat 

mede als reden was om er twee mensen uit te zetten. Toen het plan was aangenomen was het 

eigenlijk niet de bedoeling dat het ten koste zou gaan van huidige leden.  

Charotte Focke: Ik vind dat als jullie zo kiezen dat jullie wel rekening moeten houden met een 

reactie van mensen. Ik snap wel dat het nu voor jullie vervelend is dat dit nu gebeurt, maar als 

jullie voor zoiets kiezen dan komt er ook een reactie. Daarbij moeten jullie ook rekening 

houden met de reactie.   



William Pitz: Ik wil heel veel dingen zeggen. Volgensmij, net als met de brief van de 

diescommissie, hebben we hier ook te maken met verschillende onderwerpen. Ten eerste 

hebben we de emoties en dat snap ik heel goed. Maar om hier een goede discussie van te 

maken moet het emotionele eruit gehaald worden. Als jullie het daarover willen hebben moet 

dit ook gebeuren. Maar wij als algemene ledenvergadering kunnen jullie hier niet mee helpen. 

Dit is de keuze van het bestuur. Waar we het wel over kunnen hebben is de bedoeling van de 

raad van advies en hoe dit wordt gekozen. We kunnen over beleidstechnische dingen praten. 

Mijn voorstel is om dit persoonlijke later te bespreken. We kunnen jullie wel helpen met een 

beleidsvorming. Dat vind ik een betere manier om hiermee om te gaan.   

Merel Molenaar: Dat is ook echt onze insteek hiervan. Om vooral deze dingen te bespreken. 

Vraag de rest aan ons persoonlijk, dan gaan we het er nog een keer over hebben maar niet 

voor de algemene ledenvergadering.  

Milou van Eldik: Ik wil hier nog even op inhaken. Ik zal me exact voelen zoals jullie je 

voelen. Maar ik kan me voorstellen dat als je twee mensen wil toevoegen en je gaat dat elk 

jaar doen, dat je dan op een gegeven moment een raad van advies krijgt die veel te groot is. Ik 

snap dat dit heel vervelend is en dat het misschien ook anders had gemoeten, maar nu moeten 

we inderdaad zoals William zegt doorgaan. Als je twee mensen wil toevoegen, hoe ga je dat 

dan doen. Hoe breidt het niet te veel uit maar houd je alsnog genoeg informatie.  

Mayke Hazelaar: William heeft het eigenlijk beter verwoord dan ikzelf, met geen kennis 

verloren laten gaan. In ons optiek, in mijn optiek, is het ook zo dat de kennis niet alleen 

binnen de raad van advies blijft of hoeft te zijn en is input ook welkom voor de werkgroep en 

internationalisering. Ik denk dat kennis verloren laten gaan wel zwaar gezegd is.  

Rosa Bos: Even heel snel een reactie op dat punt. Volgensmij was een reden die jullie bij 

Simone aangaven dat je inderdaad  mensen wilde uit meerdere jaarlagen en dat jullie 

bijvoorbeeld daarom voor Bishaka hebben gekozen, maar nu missen jullie dus mensen uit het 

jaar van Simone en Charlotte. En dan toch even reageren op al die mensen. Wij weten dit 

natuurlijk al veel langer en de emoties zijn al een beetje bedaard. Ik heb geen persoonlijk 

gesprek met jullie gehad, misschien had ik dat moeten doen. Maar ik weet wel dat Simone het 

daar persoonlijk met jullie over gehad heeft en ook heeft uitgelegd waarom wij het er niet mee 

eens zijn en daar is vervolgend geen reactie op gekomen tot twee keer toe. Vandaar dat wij de 

keuze hebben gemaakt om dit via de algemene ledenvergadering te doen. Omdat er dus niks 

veranderd is. En jullie kunnen erbij blijven, maar ik vind het nog steeds, met Eize en ik denk 

een aantal anderen, dat het niet de juiste manier was van besluitvorming. Jullie weten nu dat 

het anders had gekund. Ik zeg niet dat het een verkeerde beslissing was, maar jullie hebben 

het op een andere manier besloten. En nog, nadat jullie inzagen dat het normaliter op een 

andere manier gebeurd, zijn jullie ook niet veranderd van besluit. Dat is de reden waarom wij 

dit via de algemene ledenvergadering te doen maar ik ben er alsnog voor om een persoonlijk 

gesprek in te gaan.  

Michiel Mulder: Er zit een klein onderscheid tussen hun besef over de procedure en hun besef 

over de uitkomst. Volgensmij geven ze iedere keer heel duidelijk aan dat ze in de procedure 

andere keuzes wilden maken. Dit kan gebeuren, en hier hebben ze hun excuses voor 

aangeboden. Maar dat betekent niet dat hun besluit niet gevormd was op de manier dat ze dit 

zouden, wouden en moeten doen. En ik zie het ook totaal niet als hun verantwoordelijkheid 

dat het niet op de manier gegaan is waarop. Dat zit hem gewoon in het punt dat er hele 

onduidelijke regels en afspraken hierover zijn. Ik snap dat het argument over dat het altijd zo 

gaat duidelijk kan zijn, maar een argument op traditie klopt niet. Het is heel vervelend maar 

het klopt niet.  



Charlotte Focke: Ik wil even zeggen over te veel informatie. Jullie hebben nu geen 

internationaal lid in de raad van advies en dit is wel belangrijk omdat jullie een beleidsplan 

hebben waarin dit groot is. Dat hoef ik niet te zijn hoor, dat kan William ook zijn. Ik ben niet 

het enige internationale lid die bestuur is geweest.   

William Pitz: Ik wilde precies hetzelfde zeggen als Charlotte. Ik wilde dit pas op een later 

moment zeggen maar ik vind het wel jammer dat jullie wel naar mij toe komen over 

internationalisering. Jullie vragen mij heel veel dingen. Jullie uiten jullie kwaad met het feit 

dat er geen informatie naar jullie toekomt over de dingen waar Charlotte en ik jullie 

informatie over kunnen geven. Ik wilde niet in de raad van advies toen mijn bestuursjaar 

voorbij was, dus ik begrijp dat ik niet nummer één op jullie lijst ben. Maar Charlotte wil er 

wel in en het feit dat jullie ervoor hebben gekozen dat er geen internationaal lid in de raad van 

advies zit, is natuurlijk aan jullie. Maar als we nu niet meer naar de persoon Charlotte of 

Simone, vind ik dat als jullie aan de ene kant zeggen dit moet gebeuren maar aan de andere 

kant de internationale student uit de raad van advies zetten, vind ik het toch een beetje 

vreemd. Daarom wil ik zeggen dat het misschien goed is om vooral op een beleidstechnische 

manier te kijken naar dit hele proces en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.  

Gea Kerkstra: Er zijn hier een aantal kritieke punten genoemd en er komen ook steeds meer 

nieuwe punten bij, maar volgensmij heeft het huidige bestuur er heel goed over nagedacht wie 

ze in hun raad van advies willen hebben. Of wij het er nu mee eens zijn of niet, het besluit ligt 

uiteindelijk bij hen. Dat roepen we ook de hele tijd en we roepen ook de hele tijd dat we naar 

het huishoudelijk reglement moeten kijken maar we komen toch steeds terug bij de mensen in 

kwestie. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat we met het huishoudelijk 

reglement gaan doen. Of we dit nu hier doen of op een later tijdstip, maar dat we niet meer 

steeds terugkomen op persoonlijke dingen. 

Charlotte Focke: Ik wil even zeggen dat het voor mij niks persoonlijks is. Ik wil ook niet in de 

raad van advies. We hebben een telefoongesprek gehad en ik vond het helemaal goed. Ik weet 

nu ook niet of ik er nog ben, dus voor mij geeft het niet. Maar er is nog wel de situatie met 

andere mensen die er eigenlijk in hadden gemoeten.  

Klaas Wilts: Ik heb eigenlijk een voorstel. Ik vond wel goed dat iedereen zijn punten heeft 

aangegeven en wat voor iedereen belangrijk was en ik denk ook dat het goed is dat de 

algemene ledenvergadering kennis heeft genomen van deze procedure om toch ook inzicht te 

geven in wat nu is besloten zodat iedereen weet wat er heeft plaats gevonden. Ik heb het 

gevoel dat het belangrijk is dat er tussen het inmiddels huidige bestuur en de indieners en de 

personen om wie het gaat met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige situatie en hoe dit 

stond is gekomen. Het lijkt me goed om dit in de persoonlijke sfeer te doen en niet binnen de 

algemene ledenvergadering. Dan over het tweede punt. De hele procedure met hoe het is 

gelopen. Het is duidelijk dat daar nu iets mis mee is en dat daar iets mee moet gebeuren. Wat 

ik zou willen voorstellen is dat het huidige bestuur met de raad van advies voor de volgende 

keer gaat kijken naar een geschikte wijziging op het huishoudelijke reglement, om op die 

manier ook te zorgen dat er met de tevredenheid van de raad van advies een nieuwe procedure 

kan komen. Is dat iets waar mensen zich in kunnen vinden. Dan stel ik voor dat we dat zo 

doen.   

Merel Molenaar: Ik weet eerlijk gezegd ook niet helemaal of dit dan ook de bedoeling is 

hiervan, maar input hiervoor is dan ook zeker welkom. We hebben het er nu een tijdje over 

gehad dus heb je input om dit huishoudelijk reglement te wijzigen, dan is dat zeker welkom. 

Dat wilde ik nog even zeggen.   

 



Inhamering van commissies 2016-2017 

 

W.V.T.T.K 

Rosa Bos: Ik vind dat jullie hele mooie schoenen aan hebben.  

 

 

Sluiting 

Klaas Wilts sluit de vergadering om 23:11 uur.  

 


