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Notulen algemene ledenvergadering 18 januari 2017 

Aanwezigen 

Machtigingen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen 

Machtigingen tijdens de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen 

 

1. Ilse Olivier 

2. Nanette Zwaneveld 

3. Britt van Vliet 

4. Mayke Hazelaar 

5. Merel Molenaar 

6. Evi van Dijk 

7. Jolien Brinkman 

8. Chris Hut 

9. Anne van den Bos 

10. Age Boomstra 

11. Nelleke Kort 

12. Milou van Eldik 

13. Yannick Schütte 

14. Felix Harms 

15. Katja Grigorieva 

16. Konstanze Strohm 

17. Johanna Schneider 

18. Rosa Bos 

19. Tony Whittaker 

20. Isabelle Siertsema 

21. Marjolijn van der Gronde 

22. Eva ter Haar 

23. Britt Bosma 

24. Simone Willigers 

25. Eize Hofstra 

26. Daniëlle van Goor 

27. Anandi Postma 

28. Froukje Gerbrandij 

29. Leyla Cisme 

30. Paula Kisse 

31. Annajo van der Weide 

32. Nynke Kok 

33. Noëmi Huberts 

34. Nander Eisen 

35. Gea Kerkstra 

36. Anne Klaver 

37. Frederique van der Werff 

38. Amber Kroon 

39. Loes Venema 

40. Iris Suurmond 

41. Anne Kuipers 



2 
 

42. Gerbrich Ferdinands 

43. Cas Huisman 

44. Marc van Belkum 

45. Scholte Boels 

46. William Pitz 

47. Marieke Podt 

48. Narda Visser 

 

Opening 

 

William Pitz opent de vergadering om 19:06 uur.  

 

Vaststellen agenda 

 

Ingekomen stukken 

- Plan voor verenigingsjaar 2016-2017. 

 

Mededelingen 

 

Goedkeuren notulen 

 

 

Presentaties 

 

Merel Molenaar legt uit waarom zij aftreedt als voorzitter van het VIP-bestuur 2016-2017. 

 

Gea Kerkstra: Dit is misschien een kritische vraag, maar als je zegt dat je wel met elkaar door 

een deur kan, waarom lukt het samen werken dan niet? 

Merel Molenaar: Het is niet dat we elkaar uit de tent hebben gevochten, maar het liep gewoon 

niet. Is dit een antwoord? 

Gerbrich Ferdinands: Ik vind het trouwens echt heel knap dat je voor de hele zaal staat. Het is 

ook fijn voor de leden dat je dit goed verteld. Je zegt dat het niet zo lekker loopt, maar dan 

kom je daar toch met zijn vijven uit?  

Merel Molenaar: Ik heb er zelf heel veel last van gehad. We hebben ons best gedaan om tot 

elkaar te komen, maar dit is niet gelukt. Het kostte voor mij te veel energie.  

Gerbrich Ferdinands: Zou je kunnen zeggen waar dat aan ligt? 

Merel Molenaar: Ik kan natuurlijk wel in gaan op voorbeelden, maar ik wil niet te veel in 

gaan op details. Maar we bleven de hele tijd dezelfde gesprekken voeren. We kwamen steeds 

op hetzelfde punt terecht. Vlak voor de kerstvakantie is dat weer terug gekomen en toen heb 

ik er voor gekozen om te stoppen.  

Gerbrich Ferdinands: Hadden wij als oud bestuur daar iets anders in kunnen doen? 

Merel Molenaar: Het enige wat ik dan kan bedenken is op selectie. 

Gerbrich Ferdinands: Dat persoonlijkheden niet bij elkaar passen bedoel je? 

Merel Molenaar: Ja.  

Noëmi Huberts: Maar botst het dan echt met hun vier of was het echt een hele bestuur clash? 

Merel Molenaar: Nee, het was vooral tussen mij en de rest.  
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Nander Eisen: Ten eerste heb ik respect dat je hier staat. Maar ik vroeg me af of het echt zo 

erg botste? Je hoeft toch ook geen vrienden te worden. Je kan ook het project afronden zonder 

vrienden te worden.  

Merel Molenaar: Ik ben het met je eens, maar op een gegeven moment ga je ook kijken naar 

het functioneren van het bestuur. Daartussen switchen is lastig met dat de ene het ene 

verwacht en de ander iets anders. Dit matchte niet. We hebben verschillende dingen 

geprobeerd en dat heeft dus niet gewerkt. Maar daar hebben we wel naar gekeken.  

Danielle van Goor: ik denk dat het voor de meiden ook is dat je het bedoelt als een 

werkgroep. Als je het niet leuk kan doen en het resultaat is er niet naar dan zit het 

functioneren zelf ook in de weg.   

Nander Eisen: Maar was dat zo? Ik hoor niet van jou dat de resultaten niet goed waren.  

Merel Molenaar: Er zijn wel een aantal dingen. Dat vind ik ook ingewikkeld. Je kan als 

bestuur niet alles goed doen. Maar waar ligt dat dan aan? Maar er waren ook verschillende 

meningen. Ben je vriendschappelijk met elkaar of ben je een zakelijk bestuur met elkaar? Dat 

is wel een voorbeeld waar het denk ik mis is gelopen. 

Nander Eisen: Je zegt dat jullie evaluatiegesprekken hebben gehad. Hebben jullie als bestuur 

het gevoel dat jullie er alles aan gedaan hebben om het anders op te lossen? 

Merel Molenaar: Ik zou niet stoppen als ik er niet alles aan gedaan heb. Dus ja. 

Mayke Hazelaar: Ik denk dat het voor sommigen moeilijk voor te stellen is. Je bent niet alleen 

aan het werk. Bij ons zijn het ook vaak VIP activiteiten. Ons hele prive leven zit hier ook in 

verweven.  

Anandi Postma: Ik had eigenlijk een andere vraag. Die vraag wil ik graag eerst aan Merel 

stellen en dan aan jullie. Je zegt dat er ook taken zijn blijven liggen. Zijn er ook objectieve 

gevolgen voor de vereniging die zijn blijven liggen in jouw mening? 

Merel Molenaar: Ik denk dat dat ook is wat Nander zei. Waar ik zelf wel spijt van heb gehad 

dat is het financiële gedeelte met de automatische incasso. Dat vind ik wel jammer. Dat is ook 

de voorzitterscontrole wat vooral mis is gegaan.  

Anandi Postma: En hebben jullie nog dingen? 

Ilse Olivier: Wij hebben het er ook wel over gehad. We merken dat er wat contracten zijn 

blijven liggen door alle gesprekken. Het stukje van de financiën zijn blijven liggen. Britt heeft 

al een heel goed schema gemaakt. Als het goed is ligt er nu niks meer stil. 

Bishaka te Riele: Hebben jullie ook enig idee hoe lang jullie nodig hebben om dit te 

herstellen? 

Britt van Vliet: Ik heb maandag een mailtje gestuurd dat er weer een incasso aan komt. In 

maart lopen we als het goed is weer gelijk. Qua contracten zijn we ook al een heel eind. 

Daniëlle van Goor: Qua beleid, zijn jullie daar al mee begonnen?  

Ilse Olivier: Het beleid wil ik zo ook al in het volgende deel naar voren halen. We hebben al 

een paar kleine dingen gedaan. Maar dat zijn maar kleine dingetjes. We denken dat we dit 

eerst ook niet echt kunnen voortzetten. Eerst moet alles weer op de rit zijn.  

Anandi Postma: Opmerking: dit is natuurlijk niet niks, maar ik vind het wel fijn om te horen 

dat het voor de vereniging geen structurele gevolgen heeft. Heel knap! 

Mayke Hazelaar: Dankjewel. Ik denk ook zelf dat we daar constant mee bezig zijn geweest. 

En zodat we er later ook meer plezier in hebben. We hebben de prioriteit naar de vereniging 

gedaan.  

Amber Kroon: Ik vroeg me af, ik denk dat je als voorzitter wel meer taken hebt om 

beslissingen te nemen. Was het niet een idee om een ander functie te doen? 
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Merel Molenaar: Ik vond mijn taken heel leuk. Ik heb heel veel geleerd in dit bestuursjaar en 

natuurlijk is het ook heel stressvol maar daar lag het niet aan. Voor mij lag het aan de groep. 

Dan kan ik wel een andere functie aannemen, maar dat was niet genoeg verandering. Dat zou 

niet de oplossing zijn.  

 

Presentatie van Ilse Olivier met het voorstel om haar in te hameren als voorzitter 2016-2017. 

 

Gea Kerkstra: Wat gebeurt er met jouw taak als intern? 

Ilse Olivier: daar kom ik op terug zometeen.  

 

Presentatie van Ilse Olivier over het tijdelijke plan voor verenigingsjaar 2016-2017.  

 

Sollicitatie vijfde bestuurslid 

Scholte Boels: Denk je dat met de raad van advies als sollicitatiecommissie, als ik het goed 

begrijp, te ondervangen dat er nog niet zoiets gebeurd? Is het niet verstandiger als jullie het 

zelf doen? 

Ilse Olivier: Uiteindelijk zullen wij de beslissing maken en we zullen er wel bij betrokken 

zijn. Maar de sollicitaties zullen via de raad van advies gaan.  

Eize Hofstra: Hoe komen jullie erachter of die persoon wel in de groep past? 

Ilse Olivier: Ik denk niet dat we dat kunnen weten. Je vraagt je af wat gaat passen en wat niet. 

Ik vind het moeilijk om daar antwoord op te geven.  

Michiel Mulder: Ik kan daar wel op reageren. Je kan in elke sollicitatieprocedure niet honderd 

procent zeker weten of iemand daar echt past. Maar om een duidelijk beeld te krijgen van 

iemand kan je dat wel proberen te toetsen. Door bepaalde vragen te stellen kun je heel veel 

weten. Het voordeel is dat we veel informatie hebben over wat niet past. Daar is veel speling 

in. We moeten zoeken naar de juiste persoon en de juiste taken. Maar daarnaast zien wij 

misschien ook op een andere manier hoe groepsdynamiek en taken gecombineerd kunnen 

worden. De uiteindelijke beslissing wordt gewoon in overleg gedaan.  

Ilse Olivier: We zoeken natuurlijk een vijfde persoon, maar het gaat nu goed met ons, dus het 

is geen ramp als het niet lukt. Dan moeten we kijken hoe het dan verder moet. 

Gea Kerkstra: Je noemt dat het nu met zijn vieren ook gaat. Bedoel je dan met taken of als 

groepsgevoel? 

Ilse Olivier: Allebei. 

Bishaka te Riele: Ik zie hier staan dat solliciteren mogelijk is tot 12 februari.  

Ilse Olivier: Ja, dan hebben we tentamens gehad dus dan kan iedereen nadenken of ze willen 

solliciteren, en dan zorgen we er voor dat we weer sneller een groep kunnen worden. We 

willen het nu toch open laten, dus dat moeten we nog even aanpassen.  

Gerbrich Ferdinands: Als het niet gevuld wordt, hoe zit het dan met de statuten? 

Ilse Olivier: Dat komt nog.  

 

Scholte Boels en Nander Eisen verlaten de zaal om 19:42 uur.  

 

Gea Kerkstra: Hoe gaan jullie dit promoten? 

Ilse Olivier: In principe wilden we geen poster ophangen omdat het maar voor één persoon is 

en de zoektocht naar het kandidaatsbestuur begint ook bijna. We willen het eerst via de 

nieuwsbrief, website en facebook doen en mond op mond promotie maken. We hopen hier 

enigszins respons op te krijgen en anders kunnen we de promotie uitbreiden.  
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Gea Kerkstra: Er zijn misschien mensen afgestudeerd in februari. Probeer ook die mensen te 

bereiken.  

Mayke Hazelaar: Het is zoals Gea het noemde. Het is een idee. Als jullie over alles een idee 

hebben hoe het anders kan, dit is het moment om het dan te laten weten.  

Ilse Olivier: Het is nog geen compleet definitief plan. 

 

Commissies 

Danielle van Goor: Ik vraag me af waarom de dies bij iemand anders dan het bestuur is 

beland. Hoe moeten jullie dat doen met het toezicht enzo? Juist omdat het zo’n grote 

commissie is. Het is wel het evenement waar je een goeie klik mee moet hebben. Ik vraag me 

af of het niet zonde is om deze te houden 

Ilse Olivier: Ja, daar heb je wel een punt. We hebben er voor gekozen om dit bij Will te 

plaatsen.  

Danielle van Goor: En hoe gaan jullie dit doen? Juist omdat het zo’n grote commissie is. Ik 

snap dat je hem weg wilt doen omdat hij groot is, maar het is wel het moment om kennis te 

maken met VIP en een grote kick. Ik vraag me af of het niet zonde is dat het niet bij het 

bestuur ligt. Niks af te doen aan Will. Wat denk jij Will? Jij moet het doen? 

William Pitz: Het idee is dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Ik weet hoe het is binnen het 

bestuur en om commissaris te zijn, dus aan kennis zou ik niet te kort komen. Zodra echt de 

drukke tijd komt, wordt de verantwoordelijkheid weer terug gegeven aan het bestuur.  

Ilse Olivier: We hopen natuurlijk gewoon op een intern.  

Danielle van Goor: Mocht het niet zo zijn, dan is het wel vervelend om dit weer op te pakken. 

Je weet nu al dat als je geen intern vind dat je het moet overnemen. Als je wel een intern vindt 

moet je hem ook overnemen.  

Mayke Hazelaar: Waarom we dat ook hebben bedacht is omdat Gerbrich voorzitter is. Zij 

weet heel goed bij wie ze aan kan kloppen voor vragen. Dat is waarom ze tijdelijk bij William 

zitten.  

Bishaka te Riele: Ik vraag me heel erg af, nu de commissies zo verdeeld zijn, hoe jullie dit 

zien met binding met de leden? Omdat er nu een schakel tussen zit.  

Ilse Olivier: Dat hebben we hopelijk opgevangen omdat we zelf naar de activiteiten gaan. 

Misschien moeten we er iets bewuster van worden op de borrels en de activiteiten. 

Gea Kerkstra: Wat is precies de functies van de commissarissen? 

Ilse Olivier: In principe is het de bedoeling dat de notulen naar de commissarissen gaan. Die 

geven ons een update aan het eind van de week en dit zullen we tijdens de vergadering 

behandelen.  

Gea Kerkstra: Oke, als ik een vervolgvraag mag stellen; ik zag veel verschillende namen. Je 

krijgt van veel verschillende mensen informatie. Wordt het dan niet juist onoverzichtelijker? 

Ilse: Wij hopen dat als we en update krijgen vanuit de commissaris, dat de noemenswaardige 

dingen naar ons worden genoemd. Dan kunnen we de inhoudelijke dingen goed bespreken 

tijdens de vergadering.  

Michiel Mulder: Misschien om daar even aan toe te voegen. Het zijn veel mensen, maar als 

commissie heb je maar één aanspreekpunt.  

Gea Kerkstra: Ik bedoelde het ook niet perse voor de commissie, maar meer als bestuur voor 

alle informatie die binnen komt. 

Michiel Mulder: Ik denk dat het daarbij handig is om heldere informatieoverdracht te doen. 

Dat is vooral onderling tussen het bestuur en de raad van advies. Ik denk dat dat wel goed 

komt.  
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Danielle van Goor: Ik wilde nog even als tip mee geven. Het is een beetje een gekke 

vergelijking, maar stel je voor dat iemand een half jaar op vakantie is. Ik denk dat het heel 

makkelijk is om toch iets achter te blijven. Ik hoop dat jullie wel te vriend zijn met de 

commissies zodat jullie in het proces blijven.   

 

Nieuwe samenwerkingen 

Bishaka te Riele: Ik lees hier dat nieuwe samenwerkingen niet worden aangehaald tenzij het 

duidelijke voordelen heeft. Ik vraag me af: jullie hebben geen tijd om commissies op jullie te 

nemen, maar hoe willen jullie dit doen met nieuwe bedrijven?  

Mayke Hazelaar: Het ligt er een beetje aan. Als er echt winst uit te halen is voor de 

vereniging, is het heel dom om te laten zitten.  

Ilse Olivier: We zullen het echt per ding bekijken, maar het is zonde om nu al te zeggen dat 

we helemaal geen samenwerkingen aan gaan. We hebben eerst gezegd dat we het niet doen. 

We gaan het per geval bekijken maar in principe zeggen we geen samenwerkingen en we 

willen ons focussen op de vereniging.  

Annajo van der Weide: Volgens mij hebben we het ook al een beetje besproken maar ik ben 

kwijt wat de conclusies waren. Als Mayke haar taken minder wordt, dan zou er voor haar ook 

meer tijd zijn om interne taken over te nemen toch? 

Ilse Olivier: Mayke gaat ook naar veel overleggen. We hebben gekeken of er dingen minder 

kunnen. De overleggen die mayke nu heeft met de faculteit zijn heel belangrijk. Hiervoor 

krijgen we ook subsidie vanuit de faculteit. Het is belangrijk dat we het contact met de 

faculteit goed houden.  

Annajo van der Weide: Ik heb eigenlijk niet echt antwoord op mijn vraag. 

Mayke Hazelaar: Tot zo ver heb ik bij veel dingen gevraagd of het kan dat ik niet naar de 

overleggen kan. Maar bij veel dingen kan dit niet omdat ze vastgelegd zijn.   

Anandi Postma: Ik snap die beslissing heel goed. Maar zeg je hier niet mee dat intern minder 

belangrijk is dan extern? 

Ilse Olivier: Mayke en ik zullen binnenkort ook met de faculteit praten en kijken wat er 

minder kan. Commissies vinden we belangrijk maar we moeten niet uit het oog verliezen dat 

de faculteit ons echt draaiende houdt. 

Michiel Mulder: Volgens mij klopt die vergelijking niet helemaal. Jullie zeggen omdat Mayke 

niet taken laat vallen om met interne taken bezig te zijn, zeggen jullie dat extern belangrijker 

is dan intern. Er zijn drie mensen bezig met interne zaken en één met externe taken waar een 

hele smak geld vandaan komt. Mayke doet minder externe taken, dus extern is minder 

belangrijk. Het is haar kerntaak om externe dingen te doen. Deze zijn net zo goed belangrijk 

als interne dingen. Extern belangrijker dan intern omdat Mayke minder gaat doen is een 

voorbarige conclusie.  

Anandi Postma: Ik bedoelde het niet helemaal zoals jij dacht. Wat ik meer bedoel is dat je 

liever externe taken houdt bij het bestuur dan interne.  

Michiel Mulder: Praktisch gezien kun je externe dingen niet verdelen onder acht personen. 

Wie is dan het gezicht van VIP? Dat is niet te doen.  

Anandi Postma: Ja. 

Bishaka te Riele: Dit is echt mijn persoonlijke mening, maar als er zoiets als dit gebeurd dan 

moeten we terug naar de kern. De vereniging is opgericht voor leden en door leden en dan 

gaat in dit soort situaties intern toch voor op extern.  

Danielle van Goor: Ik vroeg me af; wat ga je precies minder doen? 
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Mayke Hazelaar: Er is vorig jaar bijvoorbeeld een internationaliseringwerkgroep geweest. Dit 

jaar zijn ze er ook maar ze weten niet zo goed waar ze mee bezig zijn. Het is handig dat je er 

bent, want het is ook goed voor ons beleid. Dit is nu niet noodzakelijk voor ons.  

Danielle van Goor: Ik snap wat je zegt, maar dan zou je voor iets anders weer tijd hebben. 

Wat pak jij nu dan op? 

Mayke Hazelaar: De dingen die ik nu geschrapt heb, zijn een uur in de zes weken. 

Danielle van Goor: Dan snap ik ook niet waarom je het schrapt.  

Mayke Hazelaar: Ik heb nu wel de Theun op me genomen. Dat ga ik wel extra doen. 

Danielle van Goor: Ik had dan liever gezien dat je die dingen die je wel zou willen doen had 

gedaan. Had mij dan een commissie gegeven. Misschien is het jammer en zonde van de 

kansen die je wel had kunnen benutten.  

Bishaka te Riele: Je had het over de internationaliseringswerkgroep, die valt weg. SSPN is 

ook een hele dag. Als je dat verdeeld, dan komt er toch nog best wel wat tijd vrij. 

Mayke Hazelaar: Sorry ik moet nog wennen aan typen en reageren tegelijk. SSPN was een 

keer in de zes weken. Ik weet het zelf ook niet precies. Als ik echt merk dat het me drie uur 

minder kost in de week dan kan ik zeker nog wat oppakken.  

Gea Kerkstra: Mag ik vragen wat in eerste instantie de reden is dat je hiermee gestopt bent?  

Britt van Vliet: Op het moment van schrijven en het bedenken van dit plan is er ook heel veel 

emotie en stress geweest. Er zijn veel gesprekken geweest en het heeft veel tijd gekost. We 

hebben nu geen helder beeld van hoe we het de komende tijd gaan krijgen. Dit zijn taken 

waarvan we denken dat we het aankunnen. Misschien heeft Mayke tijd en kan ze dingen 

overnemen. Maar nu weten we nog niet wat er gaat gebeuren.  

Gea Kerkstra: Dan gaat het er puur om dat je daardoor ook een stukje tijd mist? Ilse neemt nu 

de taken van Merel over en een aantal commissies verdelen jullie onder de rva. Als je een dag 

een keer ergens naartoe moet dan snap ik niet waarom je het laat vallen.   

Ilse Olivier: Het is voor ons nu belangrijk dat alles weer op de rit komt. We willen niet meer 

doen dan wat we kunnen. Eerst alles op de rit en dan door gaan. Als dit lukt, tuurlijk kan 

Mayke er een commissie bij pakken of ik. De dingen die zijn blijven liggen willen we eerst 

oplossen en als VIP weer op de rit is dan kunnen we het er weer bij pakken.  

Annajo van der Weide: Ik vind het wel een beetje gek dat mensen zeggen dat we niet weten 

wat er gaat gebeuren. Je hebt een algemene ledenvergadering waarop je vertelt wat er gaat 

gebeuren. Het lijkt mij dat we dan dus wel weten wat er gaat gebeuren. Daar moeten we ons 

dan op richten. Wat heeft Mayke over en wat hebben andere bestuursleden over? We zijn hier 

wel met het doel dat we willen weten wat er gebeurd.  

Britt van Vliet: Dit is dus ook een tijdelijk plan.  

Michiel Mulder: Ik merk dat mijn punt nu een beetje genoemd is. Maar ik denk dat het wel 

belangrijk is om te beseffen dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. We denken dat 

dit de beste optie is dus we gaan dit proberen. Ik denk dat dit een taak is voor iedereen om te 

kijken of dit voor ons werkt. Ik denk dat we dit plan het best kunnen zien als een plan aan de 

horizon. Ik snap de behoefte aan een vast plan en een structuur. Maar we moeten wel 

realistisch zijn dat dit ook maar een plan is.  

Gerbrich Ferdinands: Ik wil toch een concrete vraag stellen. Heb je ook een voorbeeld van 

wat er bij jou is blijven liggen? 

Mayke Hazelaar: Bij mij is het zo dat ik het wel heb gedaan maar dat ik het minimale heb 

gedaan. Ik zou graag een plan met de mensen opbouwen. Als we extra geld van de faculteit 

willen hebben dan moeten we wel laten zien wat we doen.  
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Ilse Olivier: Mayke heeft voor mij ook contracten en dergelijken nagekeken. Dat zijn dingen 

die wel belangrijk zijn om te doen.  

Mayke Hazelaar: Het is ook nog zo dat ik de contracten met externe partijen binnenkort moet 

gaan evalueren. Hier heb ik ook nog geen tijd voor gehad en dit staat wel hoog op mijn lijstje. 

Dit hoefde niet perse vorige maand maar het was wel wenselijk geweest.  

Britt van Vliet: Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat Ilse intern was en dat dat meer is 

dan alleen commissiebeheer. Ik denk dat zij een waardevol bestuurslid was en dat nemen wij 

nu ook op ons. We nemen andere taken nu ook op ons. Het is een hele functie die we moeten 

verdelen en dat is meer dan alleen het commissiebeheer.  

 

Huishoudelijk Reglement 

Annajo van der Weide: Je noemt, even kijken, het vervullen van alle vijf functies. Er 

veranderen nu ook dingen bij VIP die in het Huishoudelijk Reglement staan zoals de 

bedrijfscontactenstructuur. Er zijn wel meerdere dingen die nu geschonden worden. Wat doen 

jullie daaraan? 

Ilse Olivier: We gaan dit binnenkort met het bestuur bespreken. We hebben hier simpelweg 

nog geen tijd voor gehad. 

Danielle van Goor: Ik heb nog wel een puntje over CUOS en de herijking. Als we dingen in 

de statuten wijzigen en hoe dit over drie jaar reikt. Pas wel op met wat je wijzigt. Ook dingen 

zoals activiteiten schrappen. Dat kan je echt maanden kosten. 

Ilse Olivier: Voor nu gaat er niks veranderen. 

Danielle van Goor: Het zijn wel dingen waar je mensen mee over de streep kan trekken. Als 

je kijkt naar het werven van het bestuur wordt het steeds moeilijker. Mensen moeten alles 

lenen.  

Merel Molenaar: Ik heb een reactie op CUOS. De stukken voor de herijking zijn al 

ingestuurd. Er is al contact met ze geweest en deze documenten gaan ze bekijken. 

Annajo van der Weide: Dit is voor de toekomst.  

 

Maandpraat 

Wouter Sonneveldt: Dat maandpraat kost twee minuten, waarom wordt het er uit gehaald? 

Ilse Olivier: De voorbereidingen duren best lang met de commissiebattle en de foto’s. Al met 

al duurt dat echt lang.  

Wouter Sonneveldt: Stel dat die slideshow door de promostructuur wordt gedaan, kan het dan 

wel? 

Danielle van Goor: Ik denk ook; je wilt binding met je leden. Ik denk wel dat het goed is om 

de maandpraat te houden. Dan hoeft het niet perse in het Engels maar wel dat je er zelf staat.  

Ilse Olivier: Ik weet gewoon dat het mezelf altijd wel veel tijd heeft gekost. Maar het heeft 

wel een hoge prioriteit.  

Gea Kerkstra: Je zei dat je wel een powerpoint slide laat zien, ga je die wel zelf maken?  

Ilse Olivier: De fotostructuur leverde altijd foto’s aan. Ik heb op de vorige borrel zelf de foto’s 

in een slideshow geplakt. We moeten er nog een makkelijke weg in vinden hoe dat allemaal 

kan. Normaal gesproken plakten we ook de activiteiten er in, maar dan moet je ook de 

commissies e-mailen over de details van hun activiteit. Dat komt er wel allemaal bij kijken.  

Gea Kerkstra: Bedoel je dan dat je de activiteiten niet meer laat zien? Als je nu die dingen 

schrapt, dan lijkt het mij al veel minder werk. Anders gaat het best wel voorbij aan de mensen 

denk ik. 
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Annajo van der Weide: Ik kan me heel goed vinden in Danielle haar punt. Wat je wel zou 

kunnen doen is dat je elke maand de maandpraat verdeeld onder de verantwoordelijkheid. 

Volgens mij doen jullie dat nu ook zo. Dan zorg je er voor dat je de verdeling goed in de 

gaten houdt. Het is een idee. Ik ga jullie niks opleggen.  

Ilse Olivier: We nemen het ook wel mee. Als het wat minder wordt allemaal kunnen we het 

prima oppakken. 

Bishaka te Riele: Je kunt er ook voor kiezen om de powerpoint niet te doen. 

Wouter Sonneveldt: Als je de commissies de eis geeft dan vertellen ze het toch gewoon lekker 

zelf.  

Danielle van Goor: Aan de ene kant is dat een goed idee. Dat zou je moeten testen. Maar veel 

commissies sturen dingen niet als je ze niet achter de broek aan zit. Het is ook de 

verantwoordelijkheid van het bestuur dat de promotie van activiteiten komt. Ik vermoed dan 

wel dat er minder mensen naar de activiteiten komen.   

 

Commissiebattle 

Wouter Sonneveldt: Allereerst vind ik het heel zonde, want ik had het voornemen om het te 

winnen. Ik merk gewoon bij mezelf dat het een beetje input is om ergens heen te gaan.  

Ilse Olivier: We vinden het leuk om te doen. Als er tijd voor is staat het ook echt wel hoog op 

onze prioriteiten lijst. 

Michiel Mulder: Ik denk dat het wel belangrijk is dat we wel het sentiment los moeten laten. 

Een commissiebattle is heel chill, maar ik denk dat het veel meer tijd kost dan dat het 

daadwerkelijk voor binding zorgt. Ik denk dat we die tijd veel beter kunnen besteden.  

Gerbrich Ferdinands: Waarom krijgen we voor vanavond geen punten? 

Ilse Olivier: Dat is om dezelfde reden. Ik loop nog achter met bijwerken.  

 

Actieve leden activiteiten 

Danielle van Goor: Misschien is er wel iemand die dat wil organiseren? Ik denk dat er zat 

mensen zijn die dit hartstikke leuk vinden om te organiseren. Misschien is dat iets wat mensen 

leuk vinden om te organiseren.   

Mayke Hazelaar: Wat Danielle zegt is sowieso een leuke. Als iemand iets voorbij ziet komen 

waarvan je denkt dit is helemaal mijn ding. 

 

Halfjaarverslag 

Gerbrich Ferdinands: Ik vraag me af, is dat handig als de structuur anders is?  

Mayke Hazelaar: Ik heb er naar gekeken, maar in principe lijkt het ons handig. Tot 22 

december hebben we een normaal bestuursjaar gehad. En daarna hoe het tot dan is gelopen.  

Annajo van der Weide: Heb je er dan drie? 

Mayke Hazelaar: Nee. Je hebt gewoon een soort van subdelen per tijd.   

Gerbrich Ferdinands: Je zou het toch ook in een aparte alinea kunnen benoemen?   

Mayke Hazelaar: Nee zij weet wel hoe het vanaf dan is gegaan.  

Gerbrich Ferdinands: Dat weten jullie dan toch ook? 

Mayke Hazelaar: Ja, maar er veranderen wel dingen. Het lijkt ons wel handig om in dat stukje 

te noemen.  

Zaal: Volgens mij is het gewoon hetzelfde 

Michiel Mulder: Wordt er in het verslag ook een apart stuk gewijd aan de nieuwe situatie? 

Ilse Olivier: Toen het zo was, hadden wij ook geen draaiboek of iets dergelijks. Ik ben wel 

van plan om dit op papier te zetten 
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Michiel Mulder: Zoals een soort procedureboek. Wordt dit ook besproken in het jaarverslag?  

Ilse Olivier: Misschien kunnen we dat toevoegen in ons jaarverslag.  

Michiel Mulder: Ik denk dat je ook naar het ontstaan moet kijken, om in de toekomst te gaan 

kijken hoe je het bestuur samenstelt.  

Anandi Postma: Ik weet niet of ik nu een vraag stel die allang is gesteld. Als het gewoon een 

nieuwe alinea is. Als ik kijk naar het interne deel, dat was sowieso al iets wat we verdeelden 

in ons bestuur. Hoe het er nu uit komt te zien veranderd er niet zo veel lijkt mij.  

 

SSPN 

Gerbrich Ferdinands: Hoe zit het met het contract? Betalen jullie nog wel mee? 

Ilse Olivier: Ja. Ik heb het contract nog niet kunnen vinden. Ik ga het vragen aan Bart, maar 

Bart is ook niet de meest capabele jongen dus ik weet niet of Bart daar een antwoord heeft 

Mayke Hazelaar: Alle verenigingen die langer moeten reizen dan een uur zijn er niet dus 

misschien is het minder heftig dan het lijkt.  

 

Algemeen 

Nynke Kok: Ik wilde nog wel wat horen van jullie kant. We hebben nu veranderingen 

gehoord. Maar wat is jullie verhaal en is het nu opgelost? 

Ilse Olivier: Ik wil nu zeggen dat ik volledig achter Merel sta. Van haar was het een stukje 

aansluiting en van onze kant ook. We hebben daar veel evaluaties over gehad. Het heeft 

allemaal niet gewerkt. Ik weet ook niet precies waar het aan heeft gelegen. Misschien is het 

een stukje persoonlijkheid. Ik wil ook kijken hoe het studieplan er van iedereen uit ziet. 

Daarom denk ik dat we nu veel zeggen dat we het nu niet gaat doen. Misschien had een zesde 

persoon bij ons wel gewerkt. We willen ons ook focussen op de bonding. Dit gaat ook om 

persoonlijke omstandigheden. We willen het kandidaatsbestuur er op inhameren dat ze dingen 

met elkaar gaan ondernemen. Als ik heel eerlijk wil zijn vind ik het heel moeilijk.  

Michiel Mulder: Ik snap heel goed dat het moeilijk onder woorden te brengen is, maar ik heb 

echt geen idee. Ik snap dat een persoonlijke band goed is. Wat ik denk ik zelf heel erg merk, 

is dat ik echt een beetje het concrete probleem mis. Ik mis echt wel even waarom het concreet 

zo stuk is gelopen. Ik denk dat het misschien wel belangrijk is om hier concreter bij stil te 

staan. Neem ons iets meer mee naar hoe het kan. 

Mayke Hazelaar: Als je het heel zwart wit bekijkt. Je wordt in het diepe gegooid. Je moet zelf 

gaan uitvinden wat je fijn vind en niet. Allemaal dat soort dingen. Merel heeft een andere 

manier van werken dan wij en bij ons is dat toevallig hetzelfde. Ik denk dat je dan een 

concreter iets hebt.  

Michiel Mulder: Ten eerste vind ik het niet perse concreter. Jullie zijn niet het eerste bestuur. 

Er zijn voor jullie heel veel andere besturen geweest en die zijn er wel uit gekomen. Ik vind 

het nog niets concreets zeggen.  

Ilse Olivier: Ik denk dat het een groot deel ook persoonlijke omstandigheden zijn geweest. 

Daar ga ik niks op zeggen want dat is niet aan mij. Dat zijn dingen die je meeneemt. Maar dit 

vind ik niet iets wat je hier moet bespreken.   

Nynke Kok: Voor de zaal, als er nou mensen zijn die denken dat het bestuur leuk is; iedereen 

in mijn bestuur heeft twintig punten gehaald en ernaast gewerkt dus het kan echt wel.  

Ilse Olivier: Britt heeft bijvoorbeeld wel haar scriptie. Dit heeft wel prioriteit en zo zijn er 

misschien meerdere dingen. Waar ligt je prioriteit? Bij het bestuur of zijn dat je vakken.   

Nynke Kok: Het is meer om te zeggen, bij je sollicitatie wordt er ook naar gevraagd. Er wordt 

ook rekening mee gehouden zo ver het kan. En we gooien mensen niet in het diepe.  



11 
 

Michiel Mulder: Ik verwacht ook niet dat jullie de persoonlijke redenen met ons gaan delen. 

Maar ik denk ook dat jullie niet de enige zijn die hier tegen aan lopen. Ik had verwacht dat 

hier eerder ingegrepen zou worden. Ik hoorde hiervan toen de boel in de brand stonden. 

Ergens in dat proces is er vergeten dat er iets mis was. Ik snap dat je je groot en sterk wil 

houden, maar ik denk wel dat het een beetje te ver is gegaan. 

Ilse Olivier: Dat is ook naar voren gekomen. We zijn eerst een gesprek aan gegaan met de 

raad van advies. Het is met iedereen besproken. We wilden het niet te ver naar buiten laten 

komen, ook door de persoonlijke dingen. We wilden ook niet dat mensen hun eigen verhalen 

gingen verzinnen. We hadden het eerder moeten aankaarten en dit moeten we zeker meegeven 

aan het nieuwe bestuur.  

Gea Kerkstra: Jullie zeggen dat bepaalde prioriteiten niet helemaal matchen of andere 

manieren van samenwerkingen. Uit ervaring weet ik ook dat als je ergens tegen aan loopt dat 

er heel veel mogelijkheden zijn voor aanpassingen. Je weet van te voren dat je je op bepaalde 

manieren moet aanpassen. Jullie zeiden dat de evaluaties vaak en veel zijn gebeurd. Hoe zijn 

die evaluaties aangepakt?  

Ilse Olivier: Er zijn inderdaad veel evaluaties geweest en naar mijn mening was het daarna 

vaak ook opgelost, maar een week later was het dan weer anders. We hebben er ook andere 

mensen bij gehaald maar we merkten toch dat die aansluiting wat betreft het bestuur niet 

helemaal liep.   

Gea Kerkstra: Komt het dan doordat mensen bepaalde dingen niet eerlijk zeiden? 

Ilse Olivier: Ik denk dat het veel verschillende meningen zijn. Sommige dingen werden totaal 

niet begrepen van elkaar. Als je elkaar echt niet begrijpt op bepaalde punten dan is dat lastig.  

Anne van den Bos: Ik weet natuurlijk niet al jullie persoonlijke problemen, maar ik hoor dat 

iedereen persoonlijke problemen heeft. Gaat het dan echt alle problemen oplossen als alleen 

Merel stopt? 

Ilse Olivier: Merel kon haar aansluiting niet vinden. Dit leverde heel veel stress en ik denk dat 

doordat dit weg valt dat er ook al problemen zijn die weg vallen.  

Mayke Hazelaar: Tuurlijk lost het ook niet alles op, maar wij ervaren daar heel veel stress 

van. Je had geen ruimte meer over in je hoofd. Normaal los je die dingen heel snel op.  

Annajo van der Weide: Ik denk dat het misschien in de evaluaties ligt. Vorig jaar was ik 

voorzitter. Wat misschien handig is, is dat je echt niet altijd zin hebt om te zeggen waar je 

mee zit. Ik denk dat het jullie zou helpen, ook al heb je geen zin om te evalueren. Maar ga 

janken en gooi het eruit. Blijf bij de dingen die je zegt. Maak inzicht in je eigen bezigheden. 

Kijk waar je tijd aan hebt en blijf eerlijk daarin. Accepteer dat je verschillende meningen hebt. 

Laat het los dat je niet altijd door een deur kan. Laat het los dat er verschillen zijn. Ik denk dat 

je soms ook concessies aan elkaar kunt doen en maak het niet zo moeilijk. Daar voel je je 

misschien niet goed bij. Je moet elkaar ook kennen. Ga er gewoon voor. Wees consistent in de 

evaluaties. Het gaat echt wel goed komen, maar je moet doorpakken.  

Gerbrich Ferdinands: Ik wilde hetzelfde zeggen als Annajo, maar dan met andere woorden. Ik 

heb zelf ervaren dat dat juist de sleutel is naar een goede samenwerking. Dan kwam het bij 

ons altijd goed.  

Michiel Mulder: Ik ben iets negatiever als de dames voor mij, maar ik krijg een klein beetje 

het idee dat we elkaar liever niet hadden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je geen 

samenwerking kan opzetten. Ik kan me niet voorstellen dat jullie liever met zijn vieren door 

willen en dat jullie het liever zonder Merel doen. Ik vraag me af of jullie er wel echt goed 

over nagedacht hebben over wat dit betekent. Liever zonder haar dan met haar. Het is 

vervelend om te horen maar een nare gedachte.  
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Ilse Olivier: Het moet ook leuk blijven.  

Nanette Zwaneveld: Ik vind ook wel, ik wil graag wel duidelijk maken dat wij hier niet voor 

hebben gekozen. We hebben nooit gezegd dat we liever zonder Merel door willen. Maar zij 

heeft die keuze gemaakt omdat dit beter is voor haarzelf en voor ons. Dat wil niet zeggen dat 

ik dit de beste optie vindt, snap je? 

Mayke Hazelaar: Ik denk dat er heel veel gezegd is. Als ik het samen kan vatten: wij weten 

ook nog niet precies waar het ligt. Ook wij vinden het heel vervelend. Het is niet iets van weg 

pesten. Wij balen hier ook echt heel erg van en het doet ons ook heel erg veel.  

Michiel Mulder: Oke, dit is niet wat ik wilde uitdragen. Ik wilde niet dat jullie zo emotioneel 

werden. Dat was niet de bedoeling.  

Anandi Postma: We hebben het er nu heel veel over gehad over hoe het zo heeft kunnen 

lopen, maar even teruggaand naar wat Nynke in het begin zei. Het ging niet alleen over hoe 

het zo mis heeft kunnen gaan, maar hebben jullie nu ook het idee dat het is opgelost?  

Ilse Olivier: Er hing eerst stress en zenuwachtigheid in de lucht. We merken nu dat de stress 

wat weg is en dat we meer onszelf kunnen zijn. We gaan ervoor zorgen dat we met elkaar 

praten en dat we eerlijk naar elkaar zijn. Ik heb er een goed gevoel over.  

 

Het plan voor verenigingsjaar 2016-2017 wordt goedgekeurd.  

 

W.V.T.T.K 

 

Almanak 

Gea Kerkstra: Ik vroeg me af wat er met de almanak van het afgelopen jaar is gebeurd? 

Ilse Olivier: De almanak is onlangs naar de almanakker gestuurd. We hebben het voorzien 

van feedback en dit hebben ze verwerkt. Ze hebben een mailtje gekregen van de drukker dat 

er nog een aantal dingen mis zijn. We hopen dat deze dingen snel veranderd zijn.  

Gea Kerkstra: Normaal gesproken wordt de almanak in september uitgereikt, dus dat betekent 

dat de nieuwe almanak er al bijna aan komt. Hoe gaat dat dan? 

Ilse Olivier: Dat hangt er vanaf wanneer de almanak gedrukt wordt. We weten niet precies 

wanneer de oude commissie alles verwerkt heeft.  

Gea Kerkstra: In principe staat het stukje dat Annajo heeft geschreven er nog in. Is het dan 

nog wel relevant? 

Ilse Olivier: Hij ligt al bij de drukker, dus we hopen dat het binnenkort wordt gedrukt. 

 

Bestuursbeurs  

Anandi Postma: Ik vroeg me af hoe het nu zit met de bestuursbeurs die merel heeft 

ontvangen? 

Ilse Olivier: Daar hebben we het over gehad. Als er een intern komt dan gaat dit naar de 

intern.  

Anandi Postma: En mochten jullie nou niet een intern vinden, wat gebeurt er dan met de 

bestuursbeurs? 

Ilse Olivier: Dan moeten we kijken hoe we de bestuursbeurs verdelen.  

Danielle van Goor: Mocht het zo ver komen, dat we het kunnen bewaren voor volgend jaar. 

Dan is het misschien na een soort horror jaar wel iets om het als extra te gebruiken.  

 

Actieve leden activiteit  

Wouter Sonneveldt: Thom en ik wilden wel even kijken naar de sociale activiteit. 
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Ilse Olivier: Top dat jullie dat willen doen, kom dan maar even bij ons langs.  

Thom van den Eshof: Als ik Ilse dan iedere dag zie, en er ontstaat spanning.. Nee, ik denk niet 

dat het iets voor mij is.  

 

VIP kip 

Gerbrich Ferdinands: De vorige keer hadden we het over de VIP kip. Maar het ging toen ook 

nog over de douane kosten. Hoe zit dat nu? 

Britt van Vliet: Inmiddels zijn de kosten bekend. Lustrum is hard bezig met de 

eindafrekening.  

Gerbrich Ferdinands: Nog iets met de kip. Op 11 maart is de decentrale selectie. Daar wilden 

we heel graag de VIP kip hebben. We zochten nog vrijwilligers, maar volgensmij wil de 

Lustrum toch.  

 

Sluiting 

William Pitz sluit de vergadering om 21:16 uur.  

 


