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Notulen algemene ledenvergadering 21 maart 2017 

Aanwezigen 

Machtigingen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen 

Machtigingen tijdens de algemene ledenvergadering: 0 machtigingen 
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3. Britt van Vliet 

4. Mayke Hazelaar 

5. Klaas Wilts 
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7. Milou van Eldik 

8. Anne van den Bos 

9. Wouter Sonneveldt 

10. Agnes Houtsma  

11. Dianne Wallin 

12. Iris Suurmond 

13. Marc van Belkum 

14. Konstanze Strohm 

15. Katja Grigorieva 

16. Eva Hoogvliet 

17. Martin Romkes 

18. Chiel van Maanen 

19. Nynke Kok 

20. Anne Nijman 

21. Lars Keur 

22. Scholte Boels 

23. Anandi Postma 

24. Remco Herz 

25. Miriam Leijzer 

26. Sietske Avenhuis 

27. Youri Lohuis 

28. Matthijs Bosma 

29. Rosa Bos 

30. Frederique van der Werff 

31. Claartje König 

32. Liset Schuitert 

33. Marieke Folbert 

34. William Pitz 

35. Iris Botermans 
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Opening 

 

Klaas Wilts opent de vergadering om 19:37 uur.  

 

Vaststellen agenda 

 

Ingekomen stukken 

 

Mededelingen 

- Het bestuur 2016-2017 is begonnen met de zoektocht naar het bestuur 2017-2018. 

Mocht je interesse hebben dan kan je altijd contact opnemen met het bestuur via de e-

mail of je kan ze persoonlijk benaderen.  

 

Goedkeuren notulen 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2016 worden goedgekeurd.  

De notulen van de algemene ledenvergadering van 18 januari 2017 worden goedgekeurd.  

 

Presentaties 

 

Nanette Zwaneveld presenteert het secretariële deel van het halfjaarverslag 2016-2017.  

 

Britt van Vliet presenteert het financiële deel van het halfjaarverslag 2016-2017.   

 

Creativiteitsfonds 

William Pitz: Zou je kunnen uitleggen wat de creatieve input was van de 

activiteitencommissie? Waardoor dit creatiever is dan het noord nederlands toneel? 

Britt van Vliet: We vonden dat dit voor de gehele vereniging en voor alle leden was het 

mogelijk om naar de activiteit te gaan. Bij het Noord Nederlands Toneel was het alleen voor 

de groep mogelijk.  

William Pitz: Het is niet heel creatief, maar ik begrijp de redenatie wel.  

 

Ilse Olivier presenteert het interne deel van het halfjaarverslag 2016-2017.   

 

Mayke Hazelaar presenteert het externe deel van het halfjaarverslag 2016-2017.   

 

Mayke Hazelaar presenteert het bedrijfscontacten deel van het halfjaarverslag 2016-2017.  

 

Het halfjaarverslag 2016-2017 wordt goedgekeurd.  

 

Klaas Wilts: Ik wil eerst nog even vragen, wat jullie vonden van de presentatie van het 

halfjaarverslag? Ik vroeg me af of het jullie beviel. Heeft iemand hier commentaar op? 

Lars Keur: Ik vind het wel prettig op deze manier, want het gaat een stuk sneller en je houdt je 

aandacht er beter bij.  

William Pitz: I agree. 

Klaas Wilts: Mooi.   

 

Er wordt een pauze ingelast om 20:15 uur.  
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De algemene ledenvergadering wordt hervat om 20:34 uur.  

 

Ilse Olivier en Britt van Vliet presenteren het plan over de herstructurering van de 

commissies.  

 

Algemeen 

Claartje König: Ik heb een algemene vraag. Wat is de reden dat het opeens dit jaar naar 

vijfduizend moet gaan? 

Ilse Olivier: Dat komt voor een deel door onze financiële adviseur, die aangaf dat we opeens 

vijfduizend euro minder moeten draaien.  

Britt van Vliet: Hoe het voornamelijk komt, er is elk jaar min tienduizend gedraaid. Dus 

waardoor ons eigen vermogen lager is geworden. Omdat er heel veel acquisitie deals zijn 

krijgen we daar heel veel geld van. We melden altijd hoe veel we van verschillende acquisitie 

deals krijgen, echter is er wat mis gegaan waardoor ons financieel adviseur denkt dat we nog 

veel geld van verschillende bedrijven krijgen. Dit heeft Gerbrich in haar jaar ontdekt, dus ons 

financieel adviseur heeft een ander beeld van wat ons eigen vermogen is dan wat ons beeld is. 

Dit jaar zijn we bezig met onze debiteurenadministratie op orde te krijgen. Dat dit hetzelfde 

loopt als ons financieel adviseur. Toen dat aan het licht kwam werd ons ook aangeraden 

minder verlies te gaan draaien, zodat we niet opeens te weinig geld hebben. 

Anne van den Bos: Waar komt dan die andere tweeduizend vandaan? Met drieduizend heb je 

dan bespaard met de commissies maar waar komt dan de rest van het geld vandaan?  

Britt van Vliet: Ieder jaar maakt kandidaatsbestuur begroting, of met name de 

kandidaatspenningmeester een begroting. Die begroting moet worden goed gekeurd en in die 

begroting zal er nog veel meer moeten worden bezuinigd. Dit is dan een deel van het plan dat 

wij willen bijdragen.  

Wouter Sonneveldt: Als je met een creatief idee komt, ben je dan actief lid? 

Ilse Olivier: Ja. We hebben dat besproken met elkaar. We hebben nu 170 actieve leden en met 

het nieuwe plan zal het ongeveer 150 worden. Dus wij dachten als mensen dan wel actief lid 

willen worden kan dat dus op die manier. Zijn er verder nog vragen? 

Nynke Kok: Gaan jullie ook nog uitleggen welke commissies er weg gaan en welke er 

blijven? 

Ilse Olivier: Er zit een overzicht bij. Die hebben we er bij gevoegd zodat iedereen kan kijken. 

Ik wil het best vertellen.  

 

Student Exchange committee 

Anandi Postma: Blijft die invulling van de seccie hetzelfde of hebben jullie wat veranderd qua 

inhoud? 

Ilse Olivier: We hebben er aan toegevoegd dat de seccie wel naar een psychologische 

instelling moeten gaan. Het studiegerelateerde van de excursie komt dan wel terug bij de 

student exchange.  

 

Ideeënfonds  

Iris Botermans: Ik wil vragen hoe jullie dat ideeënfonds precies voor jullie zien. Ik zit dan nu 

in de excursie en stel dat er volgend jaar mensen zijn die net als ik en Wouter maar je bent 

alleen. Moet je dat dan in je eentje doen of moet je er mensen bij gaan zoeken of zoeken jullie 

er mensen bij? Hoe werkt dat?  
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Ilse Olivier: Ik denk dat wij daar nog niet heel precies over hebben gehad. Mijn idee daarbij is 

dat als je dat idee hebt, kun je zelf rond vragen op de alv of facebook. Als mensen zeggen van 

lijkt me leuk dan zet je een groep bij elkaar. Dan kun je zowel individueel als groep 

aanvragen.  

Iris Botermans: Maar stel dat er dan inderdaad mensen zijn die wel graag mee willen maar 

niet willen organiseren. Het is denk ik niet helemaal mogelijk om in je eentje te organiseren. 

Hoe wordt het dan opgelost? Is het dan een goed idee maar gaat het niet uitgevoerd worden? 

Britt van Vliet: Je kunt of in je eigen vriendenkring rond vragen. Als je echt de enige blijkt te 

zijn kunnen we promotie maken. Als er vanuit de leden inderdaad niet een groep is die het wil 

doen dan wordt het niet gedaan. Ik denk dat dat net als een commissie is. Als er geen animo 

voor een commissie is dan wordt het ook niet uitgevoerd.   

Iris Botermans: Ik snap het hele idee, en ik vind het ook een goed idee. Maar hoe wil je dat 

aan eerstejaars uitleggen dat als je een idee hebt dan mag het wel maar dan moet je dit en dit 

nog doen. Nu is het wel duidelijk. Er was vroeger een excursie en als je het wil doen mag je 

het opvullen, maar eerstejaars kennen al die commissies niet. Dus dan denk ik zelf dat alleen 

commissies die nu bestaan gevuld gaan worden en ideeënfonds alleen gebruikt wordt door 

leden.   

Mayke Hazelaar: Zou je dit dan kunnen zien als een suggestie, bijvoorbeeld, dit is hardop 

denken, zouden we dan een gids moeten maken met voorbeelden van ideeën. Zou je je daar 

dan beter in kunnen vinden, of wat voor oplossing zou jij zien? 

Iris Botermans: Dat is het lastige, want ik denk dat het wel belangrijk zijn. Ik vind het 

ideeënfonds wel een goed idee maar ik ben bang dat het voor eerstejaars lastig is. Ik denk zelf 

dat ze zich niet gaan aanmelden. Zij gaan voornamelijk naar bestaande commissies. Op een 

gegeven moment ben je alle huidige en oude leden kwijt die niet eens meer weten dat die 

commissies bestaan.  

Britt van Vliet: Ik denk dat als we bijvoorbeeld op de commissiemarkt ook een stand zetten 

met een ideeënbox en verschillende posters dat het dan in leven blijft. Dan blijft het spelen dat 

het wel bekend wordt. Ik denk dat mensen zich er dan wel op gaan aansluiten. 

Iris Botermans: als iemand dan zon idee verteld. Hoe gaan jullie dat aan de leden duidelijk 

maken. gaan jullie dan alle leden. Er is ook nog drie mensen die het initiatief. Je geeft na die 

commissiemarkt een top drie door. Maar stel dat iemand die top drie niet mee heeft gekregen.  

Ilse Olivier: ik zie het voor me dat je je opgeeft bij de commissiemarkt via de site. Stukje over 

wat de ideeenfonds inhoudt. Dat je ook een veld hebt dat je het aan kunt geven 

Iris Botermans: Mag ik nog een ding vragen? Nu ik toch bezig ben. Ik vroeg me ook af. Als 

iemand zo’n idee verteld bij de commissiemarkt of ideeën voor een commissie. Hoe gaan 

jullie dat dan aan de leden duidelijk maken? Gaan jullie dan alle leden e-mailen? Naast dat je 

je hebt ingeschreven voor die commissie, er zijn nog drie andere mensen van een commissie, 

wil je daar misschien in? Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? Na de commissiemarkt geef 

je een top drie door. En dan krijg je ook de ideeën voor het ideeënfonds door. Maar stel dat 

iemand die zijn top drie heeft doorgegeven niet heeft meegekregen dat die initiatieven er zijn, 

krijgen die het dan op tijd door of zit je dan al in een commissie?   

Ilse Olivier: Je geeft je op bij de commissiemarkt via een aanmeldformulier. Het lijkt me ook 

handig dat daar een stukje bij komt wat het ideeënfonds inhoudt en dat je daar aanvraag op 

kan doen. En dat je daar misschien ook een soort veld komt om je daarvoor op te geven of 

alvast ideeën op te gooien. Het is dan wel dat je niet zeker bent dat het wordt uitgevoerd.  

Wouter Sonneveldt: Mag je ook nog een commissie beginnen buiten de commissiemarkt om, 

als je bijvoorbeeld in november denkt dat lijkt me best nice? 
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Ilse Olivier: Ja.  

Wouter Sonneveldt: En moeten die commissies ook acquisitie lopen? 

Britt van Vliet: Ik denk dat dat inderdaad afhankelijk is van wat de het plan van de commissie 

is en wat er vanuit het ideeënfonds kan worden toegevoegd en wat daar nog meer voor nodig 

is.  

Mayke Hazelaar: Ik denk ook dat je het meer moet zien als eigenlijk je begint in 

samenwerking met het bestuur aan een leeg vel en dat je samen in overeenstemming een plan 

gaat merken. Als jouw activiteit maar vijftig euro nodig zal hebben, is het heel anders dan als 

je drieduizend euro nodig hebt. Ik zou vooral dat soort dingen laten beslissen met het bestuur 

als je een idee hebt.    

Scholte Boels: Is het misschien ook een idee om al Iris haar vragen om misschien een soort 

interesse knop te maken? Voor mensen die misschien wel een idee hebben. Of dat je een 

mailtje rondstuurt. Of een crowdfunding idee op de website plaatsen. Van dit is mijn idee zijn 

er mensen die dit samen met mij willen organiseren?  

Iris Botermans: Ja, eens.  

Anandi Postma: We hebben het nu de hele tijd over eventueel een excursie die er volgend jaar 

niet meer is. Maar hoe moet ik dit voor me zien? Want ik zie net op de begroting dat de 

excursie ieder jaar meer dan zevenduizend euro krijgt. En je hebt tweeduizend euro in het 

ideeënfonds. Is het dan direct op of hoe werkt dat? Hebben alle andere mensen met een idee 

dan gewoon pech?   

Britt van Vliet: De excursie krijgt geen zevenduizend euro. Hoe het werkt op de begroting is 

dat de eerste rij wat de commissie ophaalt. De tweede rij is wat de commissie uitgeeft en de 

derde rij is wat VIP bijdraagt. Dus de derde rij is wat VIP bijdraagt en dan komen we erop dat 

VIP zeshonderd euro neerlegt. Dus dan is het ideeënfonds nog niet op.   

Ilse Olivier: Ik denk dat het is hoe Mayke het zegt. We moeten kijken in hoeverre iets 

haalbaar is en hoe veel acquisitie een plan dan moet ophalen. Dat je samen dan een soort plan 

opstelt van Goh als je niet zo veel acquisitie ophaalt dan kan het plan niet doorgaan. Dat je 

niet aan een commissie al het geld doneert waardoor het geld meteen op is.  

Anandi Postma: Dat lijkt me zonde inderdaad. Het is een ideeënfonds en geen ideefonds.  

Nynke Kok: Ik vroeg me af hoe je dan een aanvraag doet. Is het net als met het 

creativiteitsfonds? Moet je een brief schrijven? Is het wie het eerst komt wie het eerst maalt? 

Wat is jullie idee daarover? Moet je voor een bepaalde periode iets opsturen en moet je dan 

kiezen? 

Ilse Olivier: We hadden meer het idee dat als je een idee hebt stuur hem dan in. Dan kijken 

we er naar net als met het creativiteitsfonds. Misschien kunnen we ook aan de mensen vragen 

van goh vraag eens rond. Is er echt animo voor? Heb je mensen die mee willen? En dat je dan  

aan de hand van dat ook gaat beoordelen of het haalbaar is of niet. Dat je er wel iets meer naar 

kijkt dan het creativiteitsfonds. Dat je echt even gaat zitten en kijkt of er animo voor is. Dat je 

niet zo maar een activiteit gaat doen.  

Nynke Kok: Wil je dan ook al een begroting hebben?  

Ilse Olivier: Ik denk meer een ruwe begroting om te kijken hoe veel het ongeveer gaat kosten.  

Milou van Eldik: Ik denk dat het misschien wel handiger is om met een datum te werken. Als 

je bijvoorbeeld een wintersport wil organiseren wat niet in september is. En er komt iemand 

in september ik wil naar Rome en vervolgens is het fonds op. Dat is best zonde. Dus ik denk 

dat het misschien best goed is dat je zegt eind oktober kom je met een idee en ga je dan kijken 

hoe je het kunt verdelen in plaats van dat je al meer dan de helft hebt uitgegeven voor een 

wintersport.   
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Britt van Vliet: Is het dan ook een idee om het ideeënfonds op te splitsen? Zodat je een bedrag 

hebt voor dan en een bedrag later. Er zijn natuurlijk ook studenten die een half jaar ergens 

anders studeren. Dan zou het zonde zijn als ze niks meer kunnen organiseren. 

Milou van Eldik: Kan ook, maar ik zal er dus wel rekening mee houden dat je gedurende het 

hele jaar geld hebt waar je aanvraag op kunt doen.  

Anandi Postma: In eerste instantie vind ik dat wel een goed idee eigenlijk. Dat je een soort 

van datum instelt. Maar het zou wel zonde zijn als je dat voor alle ideeën doet want het kan 

best wel voorstellen dat iemand rond deze tijd van het jaar denkt dat er een hele vette 

psychologische film uit komt en dat je als hele kleine activiteit met dertig mensen deze film 

wilt gaan kijken. Dan zou het jammer zijn als je dat al in oktober moet aanvragen.  

Mayke Hazelaar: Een ander idee is ook dat je het doet zoals je het nu doet. Dat je per 

aanvraag gaat kijken of het een goed idee is en of het haalbaar is. Als het geld in het begin op 

is dan is het op. Als het niet op is dan is het niet op.   

Britt van Vliet: Ik zou het wel zo doen dat je er goed naar kijkt. Dat je niet op de helft al alles 

op maakt.  

Scholte Boels: Ik vond een semester of kwartaal begroting die ik had dat je het door schuift 

als het niet op is. Dat vind ik wel een goed idee. Als je een harde deadline stelt gaat het hele 

idee van het flexibele weg lijkt mij.  

William Pitz: Ik wil vragen of we het nu over het ideeënfonds hebben of gaan we ook door 

met de rest van het lijstje? 

Anandi Postma: Ik heb nog een laatste vraag. Volgens mij staat er nu in het huishoudelijk 

reglement dat er bij elke aanvraag voor het creativiteitsfonds van meer dan vijfhonderd euro 

dat er goedkeuring van de alv moet zijn.  Hoe gaan jullie dit doen met het ideeënfonds? 

Ilse Olivier: Het lijkt mij dan dus gezien dat punt handig om te zorgen dat je wel een soort 

deadline hebt dat je voor de alv de ideeën hebt. Dan kun je op de alv daarvoor stemmen.  

Britt van Vliet: Dat inderdaad kleine ideeën wel korter kunnen maar grote ideeën dat dit wl 

voor de alv moeten.  

Anandi Postma: Ik neem aan dat mochten we het plan goedkeuren, dan komen er ook heel 

veel hr wijzigingen aan. Zit die wijziging er dan ook in?  

Ilse Olivier: Er zit als het goed is ook een document bij waar in gemarkeerd staat welke HR 

wijziging doorgevoerd moeten worden. Mocht het plan goedgekeurd worden dan gaan we 

gelijk na de alv, gaan we het hele HR herschrijven en dan gaan we op de volgende alv de 

nieuwe hr presenteren.   

Wouter Sonneveldt: Als je grote activiteiten wil organiseren zoals wintersport en ik kom daar 

net na de eerste alv mee, dan moet ik dus tot en met halverwege november mee gaan wachten. 

Dus dan ben ik eigenlijk gewoon te laat.  

Ilse Olivier: Ja. Daar komt het dan wel op neer. Maar het is wel maar tot het bedrag van 

vijfhonderd euro. We zijn wel gewoon met zijn allen met de vereniging. 

Wouter Sonneveldt: Kunnen we niet gewoon een paar spoedvergaderingen inplannen? 

Ilse Olivier: Ik zou zeggen denk er gewoon goed over na aan het begin van het jaar en er zijn 

vier alv’s dus ik denk dat het wel mogelijk is.     

William Pitz: Ik wil gewoon toevoegen dat we het duidelijk. We hoeven het nu ook niet 

meteen te zien als iets waar iedereen keihard ideeën voor heeft en dat er heel veel geld uit 

gegeven gaat worden. Als jij vijfhonderd euro nodig hebt, dan zou ik persoonlijk wel 

inschatten dat je het in november nog wel kan goedkeuren. Dan gok ik dat je wel een flexibel 

bedrag krijgt en dat je daarmee kan werken.  
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Sietske Avenhuis: Ik heb nog een idee voor de ideeën box, want blijkbaar is er heel veel input 

maar ik dacht. Moet je niet gewoon een commissie maken voor de ideeën box die alle ideeën 

aannemen en dat zij dat uitzoeken. Dat lijkt me niet echt iets voor een bestuur. Ik zou daar 

gewoon vier of vijf mensen op aanstellen. Dan wordt het ook spannender om te solliciteren 

voor je idee. Het wordt iets serieuzer. Nu zie ik het voor me dat je gewoon een box hebt, waar 

je een blaadje in stopt met je idee, terwijl als je echt een sollicitatiebrief moet sturen naar de 

ideeëncommissie. Dan zoeken zij het gewoon verder uit.  

Britt van Vliet: iedereen die daar op sollicitatie komt met hun idee en dat de ideeëncommissie 

er echt kritisch naar kijkt.  

Sietske Avenhuis: Ja uiteindelijk komt het natuurlijk wel bij jullie, maar niet dat jullie over 

elk idee over na moeten denken. Lijkt me niet echt jullie taak. Ik denk dat het dan iets 

serieuzer wordt dan dat het nu is.  

Britt van Vliet: Ja, best wel een goed idee.  

Anne Nijman: Ik had nog wel een vraag. Jullie zeggen excursie afschaffen omdat er te weinig 

animo is. Ik heb vorig jaar ook in de excursie gezeten en dat heb ik ook wel gemerkt, maar ik 

weet niet of je het moet afschaffen. Dat zou ik wel jammer vinden. Bij andere 

studieverenigingen hoor ik ook wel dat het juist heel populair is. Kun je niet beter kijken naar 

de invulling van de reis? Om het populairder te maken. Ik zou het zonde vinden. Ik vond het 

namelijk heel leuk. Wat ik zelf heb ondervinden is dat het heel lastig is om het studie 

gerelateerd te maken. Heel veel studieverenigingen maken er meer een soort onderzoek iets 

van of meer samenwerking met de faculteit. Wat bij ons niet echt mogelijk was. Ik geloof dat 

het komt omdat de faculteit niet bereid is om toestemming te geven om een week tussen de 

studie uit te gaan. Dat is lastig voor de excursie, omdat mensen een beetje sneaky weg 

moeten. Ik weet niet of dat heel erg aangekaart is in het verleden, maar ik denk wel dat het 

misschien mogelijk zou moeten kunnen zijn om het te veranderen. Ik zou het wel erg zijn om 

het helemaal af te schaffen.  

Mayke Hazelaar: Even kort op de faculteitssamenwerking inhaken. De faculteit wil dat 

gewoon echt niet omdat zij dan goedkeuring geven dat zij verplichte lessen kunnen missen. 

En daar staan zij tot dusver nog niet voor open om daar überhaupt naar te kijken dus dat 

maakt het ook een stuk lastiger.   

Klaas Wilts: Ik kan me voorstellen dat dit inderdaad per studie verschilt, want ik neem aan dat 

met de faculteit de opleiding wordt bedoeld en niet zozeer de faculteit. Bij andere opleidingen 

binnen de faculteit wordt dit wel mogelijk gemaakt en is er zelfs een subsidie vanuit de 

opleiding voor deze reis. Mits de lokale universiteit of iets dergelijks wordt bezocht. Dan zijn 

er vaak wel mogelijkheden voor. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je dit in de 

hertentamenweek plant, dan denk ik dat er al meer mogelijk is. In principe de mensen die mee 

gaan kunnen er voor zorgen dat ze geen hertentamen hebben en ze hebben geen college omdat 

het in een college vrije week is. Ik weet niet precies hoe het bij psychologie is. Maar als je dat 

op zo’n manier zou kunnen benaderen dan denk ik dat er mogelijkheden voor kunnen zijn. 

Ilse Olivier: Ik wil daar nog even op inhaken door te zeggen dat wij dit plan nu hebben voor 

komend jaar. Stel het blijkt nu dat er heel veel aanvragen zijn dat mensen toch op excursie 

willen, dit plan is niet bindend. Stel er zijn toch commissies die mensen graag terug willen, 

dan kun je opnieuw op de alv kijken welke commissies terug moeten komen. Dit is toch een 

soort proces waar we door moeten.   

Anne Nijman: Mayke zegt, de opleiding staat er niet voor open, maar ik denk wel dat het 

lastig is. Als je de excursie wil behouden en je wil het meer studie gerelateerd maken, dan zou 
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je er nu al mee moeten werken en afspraken moeten maken. En openheid in moeten krijgen. 

Als je er nu al een beetje afstand in gaat houden dan gaat het niet gebeuren.  

Ilse Olivier: Ja, ik snap je punt.  

Anne Nijman: Het is als commissie heel moeilijk om überhaupt openheid in te krijgen. Je 

begint in het begin van het jaar en je hebt niet echt veel contact met de docenten en de 

opleiding. Het zou misschien vanuit het bestuur, zouden daar gesprekken mee gevoerd 

moeten worden. Ik denk dat je daar eerder mee moet beginnen.  

Ilse Olivier: Ik denk dat het dan iets is van, stel er is veel animo voor en mensen zijn heel erg 

gemotiveerd, dat het dan via de ideeënfonds moeten gaan. Dat we dan moeten kijken hoe we 

dat in samenwerking met de faculteit moeten doen. Omdat we moeten schrappen is dat 

gewoon een commissie die veel minder animo heeft. Dat is de achterliggende gedachte 

daarachter. En ik wil gewoon zeggen dat het niet echt bindend is.  

 

Stosocongres committee  

William Pitz: Kun je me eraan herinneren hoe populair stoso is voor VIP leden? 

Lars Keur: Uit mijn hoofd waren er vorig jaar rond de tachtig of negentig VIP leden en zijn er 

totaal honderdtien deelnemers geweest. Wees welkom.  

William Pitz: Mag ik even toelichten waarom ik deze vraag stelde. Ik moet helaas toegeven 

dat ik nog nooit naar de stoso ben geweest. Als ik verder naar het lijstje kijk zie ik dat er drie 

congressen zijn. Stoso heeft dus juist het verschil van 3.500 en 5000 nodig om georganiseerd 

te worden. Ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, maar het viel mij wel op. Toen vroeg 

ik me af, als het heel populair is, fantastisch. Maar ook in vergelijking tot de anderen 

conferenties, hoe staat het daarmee? Wat is jullie reactie hierop? 

Ilse Olivier: We hebben drie congressen en de ibco en cobss is facultair. Sowieso ben ik met 

andere verenigingen ook aan het kijken. Cobss liep afgelopen jaar ook niet heel lekker. De 

vraag is nog of het komend jaar nog doorgaat, waarschijnlijk wel, maar omdat we ook 

afhankelijk zijn van andere verenigingen is het bij ibco en cobss lastiger om daar af te 

stappen. Dat moet ook in overleg met de andere opleidingen. Stoso wilden we dan ook vooral 

houden omdat we eigenlijk niet echt veel dingen hebben wat gerelateerd is aan Arbeids- en 

Organisatiepsychologie. We merken toch wel dat mensen vaak overstappen naar 

bedrijfskunde of marketing. Daarom dachten we wel dat we iets aan de 

organisatiepsychologie konden houden. Gezien het wel populair is. Mochten jullie ideeën 

hebben hierover dan horen we het graag.   

Britt van Vliet: Gezien zij meer budget krijgen dan ibco en cobss, is omdat de faculteit er heel 

erg bijdraagt aan de andere twee congressen. Vandaar dat stoso in verhouding meer budget 

krijgt.  

Anandi Postma: Ik heb even een vraag over wat je net zei dat er wel activiteiten blijven voor 

de richting AOP, want zeg je daar dus mee dat de andere commissies sowieso geen AOP 

gerelateerde activiteiten organiseren? Want ik snap de redenering niet helemaal. Daar staan 

commissies vrij in toch?  

Ilse Olivier: Ja, ja. We merken gewoon dat er bij andere activiteiten niet vaak de focus erop 

ligt. We willen dat er sowieso één activiteit gerelateerd is aan dat onderwerp.   

Milou van Eldik: Ik wil daar wel bij aanhaken bij Anandi. Ik ben het er wel deels mee eens 

dat als het goed bezocht wordt vind ik fijn, maar aoals de ibco, daar kijk je ook heel erg naar 

AOP. Daar kijk je ook naar andere richtingen. Als het goed bezocht wordt zou ik zeker 

zeggen oke doen, maar dat perse die richting ook nodig is begrijp ik niet helemaal.  



9 
 

Anandi Postma: Ik zou eerder zeggen dat je apart een congres organiseert voor klinisch. Want 

de ibco is vaak al redelijk AOP gerelateerd. Wij merkten vorig jaar dat er heel veel workshops 

waren met AOP gerelateerde onderwerpen. Ik zie zelf dat tekort niet helemaal. Ik snap dat je 

zoiets hebt van het is een goed lopend congres dus we houden het. Maar dat je apart iets voor 

AOP wil doen vind ik een gekke redenering. Wat vinden jullie daarvan?  

Ilse Olivier: Ik snap jouw redenering, dus je hebt me daar wel in overtuigt. Misschien kunnen 

we er wel voor volgend jaar kijken. Stel dit plan gaat er doorheen dan kunnen we volgend jaar 

het bestuur meegegeven dat ze goed kijken in welke richting activiteiten worden 

georganiseerd. Zorg dat die verhouding goed blijft en dat elke mastertrack een beetje aan bod 

komt.  

Sietske Avenhuis: Ik ben nu zelf tweedejaars psychologie student en ik heb eerst 

bedrijfskunde gedaan. Ik vind juist dat er echt een extreem grote focus ligt op alles wat 

klinisch is. Ook al zouden er meer congressen zijn meer arbeidspsychologie gericht zijn, dan 

zou ik dat juist alleen maar aanmoedigen omdat ik juist vind dat op studie al zo ontzettend 

veel klinische kant op wordt gegaan. Ik zit nu in mijn tweede jaar, maar ik zou dat eigenlijk 

alleen aanmoedigen. Als ik uit mijn studie meer zou willen weten over klinisch dan kom ik 

daar al zo veel meer over te weten door colleges en gastcolleges en sprekers.  

Milou van Eldik: Ik denk dat dat inderdaad klopt. Maar dat is ook omdat dat eenmaal een 

groter scala is waar mensen heen gaan in de beroepswereld. Er zal ook een groter gedeelte 

naar de klinische kant gaan dan de AOP kan. Dan is het ook logischer dat je er meer van 

hoort. Ik denk dat het bij VIP aardig in balans ligt. Maar als die goed bezocht wordt zou ik 

hem zeker organiseren 

Claartje König: Is het dan niet een beetje een andere discussie? Gaan we nu zoeken naar de 

redenering waarom dat zo is? Kunnen we niet beter kijken hoe we gaan zorgen dat het beter 

wordt.  

Ilse Olivier: Ik denk wel dat het belangrijk is om de standpunten aan te horen. Stel iemand 

heeft een hele goede redenering dat stoso niet door zou moeten gaan.  

Claartje König: Maar dit is toch iets wat sowieso door moet gaan toch?  

Ilse Olivier: Het is meer zeg maar, stel er is iemand die nu heel erg niet mee eens is, dan 

horen we dat ook graag. Maar ik ben het er wel mee eens dat we het punt nu hebben bereikt. 

Daarbij wel een kanttekening dat het volgend jaar misschien wel handig is om te kijken of er 

aan het ene veld misschien meer gedaan kan worden dan aan het andere veld.  

Britt van Vliet: Ook omdat iedereen zegt dat stoso wel veel budget krijgt, kunnen we kijken 

naar de mogelijkheden of minder budget ook mogelijk is.  

Scholte Boels: Zou je niet gewoon een enorme lading van stoso aan ibco kunnen geven en dat 

er dan meer AOP in voor komt? Er komen dan twee stoso mensen in de ibco.  

Mayke Hazekaar: Ik denk dat dat niet zo makkelijk is omdat we samen met Odiom en 

Sociëtas dit organiseren. Ik denk dat het niet zo makkelijk gaat van “Goh, wij willen dit”.   

 

Workshop/inhouse committee 

Nynke Kok: Is het dan dat de Accie de English Activity, English Daytrip en de dagreis met 

zijn vieren samen gaan?  

Ilse Olivier: Ja dat klopt.  

Mayke Hazelaar: Het worden ook niet perse meer activiteiten, maar meer een samenvoeging.  

Britt van Vliet: We merken inderdaad met name de dagreizen voor vooral de English Daytrip 

lastig is om te organiseren. Ze hebben het afgelopen half jaar heel erg ingezet om een Engelse 
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dagreis te organiseren maar ze hebben van veel bedrijven terug gekregen dat het niet haalbaar 

of mogelijk is. Vandaar dat we die commissies hebben samengevoegd.  

Anandi Postma: Ik hoorde Mayke net zeggen dat er niet meer activiteiten worden 

georganiseerd, maar ik zie hier dat er zes activiteiten worden georganiseerd en niet vier. Dat 

snap ik niet helemaal.  

Mayke Hazelaar: Naja, ik bedoel meer dat het geen optelsom wordt van al die commissies 

samenvoegen. Dus het worden geen twaalf activiteiten 

William Pitz: Ik wilde graag zeggen dat de English Daytrip hebben gezegd dat ze geen 

dagreizen in het Engels mogelijk zijn. Dus eigenlijk zeg je dat de workshops wel in het Engels 

worden gehouden, maar dat eigenlijk de inhouse dagen, die van dezelfde commissie worden 

georganiseerd, dat die voornamelijk in het Nederlands worden gehouden.  

Britt van Vliet: Er wordt natuurlijk altijd gestreefd naar een Engelse dag, maar om het 

realistisch te houden willen we aan iedereen vertellen dat het in praktijk heel lastig blijkt te 

zijn. Het streven is er naar om het in het Engels te doen, maar wel met de kanttekening dat het 

in praktijk erg lastig blijkt.  

Iris Botermans: Ik vroeg me af, want de Nederlandse dagreis is ook niet altijd druk bezocht, 

maar er was altijd toch één dagreis naar de Mesdag altijd heel druk bezocht? Wat als de 

Workhop/inhouse committee enkel Engelse leden bevat. Bevalt die hele dagreis dan?  

Ilse Olivier: Nee, ik denk dat je dan de commissie goed moet adviseren dat dit goed wordt 

bezocht en dan met hen in overleg gaan. Misschien kan bestuur daarin ondersteunen. Dat er 

wel naar gestreefd wordt om dat te doen. We streven er wel naar om het in het Engels te doen 

en misschien dat het in de toekomst wel mogelijk is om het in het Engels te doen.  

  

Event committee 

Iris Botermans: Ik heb een beetje een rare vraag daarover, maar wat als de 

evenementencommissie zoiets heeft van ze gaan een batavierenrace organiseren en daarna 

zijn we klaar, terwijl best wel veel leden nog wel de behoefte hebben voor een tweede 

weekend.  

Britt van Vliet: De event committe moet twee weekenden organiseren en die weekenden staan 

al vast in de jaarplanning. Twee weekenden organiseren en dan is het zo dat als de commissie 

graag een liftwedstrijd organiseren zijn ze vrij om dat te doen, maar ze hebben ook de vrijheid 

om iets anders te organiseren.   

Iris Botermans: Wordt dat dan ook afgestemd op de vraag van de leden? 

Britt van Vliet: Ik denk, dat idee bedenk ik me nu, dat het misschien handig is dat ze dan 

misschien een voorstel doen op een eerdere algemene ledenvergadering.  

Anne Nijman: Ik heb twee punten. Ten eerste, ik denk dat de reden dat de liftwedstrijd 

optioneel is geworden omdat het lastige is dat de liftwedstrijd in december is. Liften in 

december is niet ideaal omdat het dan koud, donker en vroeg is. Je zou het liever in de zomer 

of het voorjaar willen doen. Dat heb ik aangegeven als herstructureringspuntje. Ik vind het 

jammer dat het liften niet meer standaard wordt, want net als de excursie vind ik liften ook 

heel leuk. Maar daarnaast denk ik ook dat je er een beetje voor moet waken dat het niet een 

soort actieve leden uitje wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook mensen die niet 

actief lid zijn trekt om mee te gaan. Als je dat vrij laat, dan is het heel makkelijk om iets te 

organiseren waar actieve leden samen een weekend weg gaat. Terwijl het juist met zo’n 

liftweekend belangrijk is om ook anderen te trekken. Hierdoor maak je leden ook actiever bij 

VIP. Wat ik vaak jammer vindt is dat het een soort cluster is van actieve leden. Ik denk dat je 

met dat vrije weekend ervoor dat je moet waken dat het geen actieve leden weekend wordt. 
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Britt van Vliet: Het wordt wel een event weekend. Er moet wel echt een goed plan voor zijn. 

Het is niet zo maar een weekend weg, maar het is wel echt een gepland weekend. We willen 

de vrijheid meer bij de commissie laten zodat de commissie meer uit zichzelf de motivatie 

heeft voor wat ze willen organiseren. Als dat een liftweekend is, is dat ook helemaal goed.  

Anandi Postma: Ik ben het eens met wat je zegt. Ik vind het wel heel jammer als het geen 

liftweekend meer is. Precies ook om de punten die je zegt. Anders heb je heel snel dat een 

vast kliekje zegt dat ze mee gaan. Ik snap aan de ene kant dat je de commissie vrijheid wil 

gunnen. Dan snap ik overigens niet helemaal waarom jullie deze commissie dan die vrijheid 

gunnen en andere commissies niet. Is het niet een idee om te zeggen dat het in principe een 

liftwedstrijd is.  

Milou van Eldik: Wat waren jullie redenen waarom jullie het veranderd hebben? Dus waarom 

het niet meer standaard een liftwedstrijd is?  

Ilse Olivier: We hebben gekeken naar welke commissies meer vrijheid kunnen krijgen. Omdat 

zij een heel weekend hebben, dachten wij dat zij een keer kunnen afstappen van het idee. 

Mocht er dan behoefte zijn aan een liftwedstrijd dan is de optie er nog wel.  

Britt van Vliet: Ik denk dat dit ook een beetje komt vanuit de meerjarenvisie. Daar hebben we 

ook mee gezeten. Vanuit hen kwam ook dat het idee meer is dat vereniging meer vrijheid 

krijgt om dingen te organiseren.  

Milou van Eldik: Ik denk dat je daar ook een ideeën box hebt om dingen te bedenken. Ik zou 

het persoonlijk ook heel jammer vinden als de liftwedstrijd weg gaat. Dan zou ik het ook op 

de manier van Anandi doen. Dat het in principe een liftwedstrijd is maar dat als de commissie 

iets anders wil doen dat het ook kan. Anders ga je er al vanuit dat de excursie al wist dat die er 

was. Terwijl misschien de nieuwe excursie commissie er niks vanaf weet. 

Britt van Vliet: Ik denk dat je de evenementencommissie bedoeld.  

Wouter Sonneveldt: Ik ben er ook heel erg bij het idee om de liftwedstrijd er in te houden. 

Jullie zeggen ook dat er minder animo is, maar dat is overal dus ik denk dat dat argument een 

beetje weg omdat er over het algemeen minder animo is.  

Scholte Boels: Ik had ook een groot geschiedenis lesje. VIP is ontstaan omdat er animo voor 

was. Als je iets weggooit, dan is er blijkbaar een ideeënbox en kun je een liftwedstrijd 

organiseren. Ik zou zeggen, haal dat tweede weekend ook gewoon weer weg want er staan 

hier al drie mensen die het wel willen organiseren. Ik vind het juist wel een goed idee. Ik vind 

het best een aardig plan. Je moet toch keuzes maken. Een liftwedstrijd is opzich niet heel 

moeilijk. Je moet een bus en een hostel regelen. Ik heb het gevoel dat ik dit ook nog relatief 

makkelijk kan organiseren.  

Anne Nijman: De reden waarom ik ook redenen gaf waarom hergestructureerd kan worden, 

omdat ik het idee heb dat je misschien ook de liftwedstrijd kan verplaatsen naar een ander tijd 

van het jaar of combineren met een andere commissie. Dat is nu lastig met de bata en 

weekenden dicht bij elkaar. Misschien dat je dan op een andere manier kan structureren. Dat 

je wel het liftweekend kan behouden maar het onderbrengt bij een andere commissie. Ik zie 

ook nog niet helemaal voor me hoe je het doet. Dat je het anders structureert binnen de 

commissie.  

Britt van Vliet: Ik denk dat dit inderdaad ook het punt is waarom wij hem ook uit de event 

committee gehaald om deze reden. Zodat degenen met een leuk en creatief idee dit kunnen 

aangeven en dit kunnen organiseren. Mocht het echt heel erg populair zijn en populairder in 

een leukere tijd voor het jaar, dan ben ik ook sowieso meer in voor liften, het is geen bindend 

plan. Mocht het volgend jaar heel goed werken op een andere tijd van het jaar doordat een 

paar mensen hebben georganiseerd in een andere tijd van het jaar. Dan zou de commissie het 
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ook anders kunnen herstructureren dat het wel past. We willen het niet weg hebben maar we 

willen dat er meer ruimte is voor dingen. Het kan wel vast terug komen.  

Anne van den Bos: Voor mij klinkt het een beetje alsof je de excursie nu een beetje bij de 

evenementencommissie plaatst. Als je hun een vrij weekend geeft om wel weg te gaan klinkt 

dat een beetje als een korte excursie in een weekend. Dat is nu een beetje hoe het voor mij 

klinkt. Ik vind het ideeënfonds ook een beetje ongrijpbaar nog, want het is wel een verschil of 

je een film gaat kijken of een enorme reis. Ik weet ook niet hoe het uiteindelijk gaat lopen of 

dat het toch een beetje verdwijnt. Dan hebben de nieuwe leden er geen kennis meer van.  

Ilse Olivier: Dan is misschien toch de optie het best om in principe de liftwedstrijd te houden.  

Anne Nijman: Je organiseert een liftwedstrijd, mocht je echt een super goed idee hebben. Het 

hoeft niet perse liften te zijn maar dat je echt iets organiseert, dan kan je dat voorstel geven 

aan het bestuur en die kunnen het goedkeuren. Dat je in principe een liftweekend houdt. Dan 

zou ik het wel beter vinden. Ja, dan zit je nog steeds met december. Maar dat moet dan maar.  

Mayke Hazelaar: We hadden dit idee bedacht niet als dat de evenementencommissie een 

kleine excursie werd maar meer dat alles weer mogelijk is. Wil je een film weekend 

organiseren of een sleepover dan doe je dat. Wil je een keertje naar Volendam dan is dat ook 

mogelijk. Juist dat je helemaal opnieuw gaat nadenken wat wij leuk vinden en wat vinden VIP 

leden leuk.  

Wouter Sonneveldt: Ik vind het wel een heel gevaarlijk idee om alles optioneel te maken. Het 

is een heel groot verschil in mee gaan op liftweekend of het organiseren. Zelfs als je het 

organiseert is wel anders. Dat weekend zelf ben je ook bezig met organiseren, dus je hebt er 

oprecht veel minder plezier aan. Nogmaals, het is echt een groot verschil tussen mee gaan en 

de activiteit organiseren.  

Anandi Postma: Ja, ik weet dat het al een poosje geleden, maar Scholte de redenatie die jij 

maakte. Ik zou het er gewoon uit gooien en kijken hoe het gaat en als iemand het toch wil 

doen kan het. Maar ik snap, ik vind het een beetje een omgekeerde redenatie, want volgensmij 

is de liftwedstrijd best wel populair. Jullie zeggen wel dat het stuk loopt maar volgensmij zat 

het afgelopen jaar toch bijna helemaal vol. Ik vind dat een beetje een gekke redenatie. Bij de 

excursie en seccie, die lijken op elkaar. Nu zeg je eigenlijk tegen een activiteit die toch wel 

goed loopt dat we een ander idee gaan doen. Dat vind ik heel gek eigenlijk.    

Ilse Olivier: Ik ben er eigenlijk wel heel erg voor dat je in principe een liftwedstrijd doet maar 

dat een ander evenement ook mogelijk is.  

Anandi Postma: Ik had nog een andere vraag eigenlijk. Kun je de liftwedstrijd niet gewoon in 

juni doen. Je hebt de batavierenrace eind april maar in principe heb je heel lang om het te 

organiseren dus dan zou dat toch lukken eventueel. 

Ilse Olivier: Ja, we hebben ook gekeken naar de jaarplanning en ook vanwege de andere 

activiteiten en tentamens en dat soort dingen wordt het wel lastig. Maar het is wel een goed 

punt om naar te kijken als we de jaarplanning maken.  

Anandi Postma: En de excursie vervalt dan in mei.  

Anne Nijman: Misschien wil ik nog wel even aanhaken op wat Mayke zei. Ik wil eigenlijk 

nog wel even benadrukken dat het geen actieve VIP leden weekend moet worden. Dan zeg je 

van ik hoorde van leden dat ze het leuk vinden om met zijn allen naar Volendam te gaan, 

maar dan trek je alleen actieve leden. Dat is het leuke aan dat je gaat liften. Daar trek je 

mensen op aan. Dat zijn veel actieve leden maar ook niet actieve leden. Ik wil gewoon nog 

even benadrukken dat je daar echt voor moet waken.  

Mayke Hazelaar: Ik denk ook dat wat je aankaart een beetje een algemeen probleem is binnen 

VIP. Bijvoorbeeld op liftweekend waren er zes niet actieve leden mee. Die waren mee omdat 
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ik met ze gesproken heb op een borrel op de liftwedstrijd. Die hebben me bedankt van joh 

leuk dat je ons hebt overgehaald want dat hadden ze zelf nooit bedacht. Ik denk dus dat dat 

ook een goede discussie is, maar iets wat we moeten voeren buiten dit plan om over hoe we 

dit zouden kunnen veranderen met zijn allen. Niet perse dat dit op een activiteit aangepast kan 

worden.   

Anne Nijman: Ben ik het wel mee eens dat dat een discussie, maar ik denk dat het ook juist op 

toepassing heeft op dit plan want als je dit soort activiteiten er uit gaat halen dan gaat dat dus 

helemaal verder werken.  

Iris Botermans: Ik weet eigenlijk niet of het heel erg iets toevoegt, maar ik ben het heel erg 

eens met Anne en Anne. We zitten nu erg in de hype van het ideeënfonds. Ik vind het ook 

echt een goed idee maar ben wel bang dat je na dit jaar en volgend jaar dingen kwijt gaan 

raken. Als je de liftwedstrijd een weekend gaat maken en hij komt er volgend jaar niet, dan is 

de kans dat hij het jaar erna komt wel kleiner. Wat Wouter ook zegt, organiseren is echt iets 

anders dan mee gaan.  

Britt van Vliet: Maar binnen de event committee blijven de draaiboeken wel bestaan, dus elke 

commissie die er komt blijft wel de informatie houden die er nu is. Aan het begin van het jaar 

kun je lezen dat er een optie is voor een liftwedstrijd.   

Iris Botermans: Ja, dat is wel waar inderdaad, maar ik zou het houden waar Anandi het over 

had.  

Matthijs Bosma: Ik zat net te denken, maar als je het vrij laat en de commissie de keuze het 

geeft en waarschijnlijk gebeurt dit de eerste jaren, zo makkelijk werken we nou eenmaal. Stel 

dat ze het niet doen dan heb je later de keuze om geld te vragen aan het ideeënfonds. Als je 

het niet probeert kom je er ook niet achter.   

Anandi Postma: Ik snap wat je probeert te zeggen. Ik snap dat het leuk is om andere ideeën te 

onderzoeken. Maar is het het waard? Misschien is dit een punt waar we straks over moeten 

stemmen? 

Ilse Olivier: Ja, verstandig.  

 

Mastercommissies 

Anandi Postma: Blijft de invulling hetzelfde van de mastercommissies? 

Ilse Olivier: Ja, we hebben wel gekeken naar de jaarplanning. De data van dit jaar lagen voor 

dit jaar vast maar willen ze toch meer ruimte in geven omdat ze vaak verplaatsen door stages 

van de commissieleden. Daarnaast organiseren ze twee gezamenlijke activiteiten en die willen 

we wel vaste data geven.   

Anandi Postma: jullie weten dat wij het vorig jaar expres bedacht hebben dat het vast moest 

omdat het allemaal op een hoop aan het eind van het jaar werd georganiseerd? 

Mayke Hazelaar: Dat is nu niet het geval omdat we een vaste datum hebben. Maar het blijkt 

zo vaak dat studenten zelf niet aanwezig kunnen zijn op de dag van de activiteit dat we 

daarvan af willen, maar wel richtlijnen voor wanneer ze gehouden worden.  

Anandi Postma: Oké, dus niet volkomen los? 

Mayke Hazelaar: Ja, een soort semesterdoelen.   

 

Integration committee 

Martin Romkes: Op dit moment is de integration commissie best goed bezig, vind ik zelf. Met 

Nederlandse en Engelse studenten samen brengen, alleen gaan jullie nu de commissie 

schrappen omdat VIP sowieso meer internationaal gericht wordt? Is dat een beetje meer de 

redenatie erachter? 
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Ilse Olivier: We hopen sowieso dat door de namen Engels maken dat de internationals zich 

meer betrokken voelen bij de vereniging en omdat wij de activiteiten die bij de integration 

committee worden georganiseerd, ook onder een andere commissie kunnen vallen dachten we 

dat de integration committee niet meer perse noodzakelijk is. Niks tegen de huidige 

integration committee natuurlijk.  

Nynke Kok: Ja, je zegt net dat een belangrijk punt voor dit plan was om meer integratie te 

bereiken. Kun je dan niet beter de commissie behouden en als dat doel behaald is dat je het 

dan laat vervallen? Het lijkt nu juist een hele goede commissie om jullie doel te behalen.   

Mayke Hazelaar: Misschien is dit ook een punt waar we over kunnen stemmen? 

Wouter Sonneveldt: Je hebt volgensmij vijfhonderd Duitsers per jaar en vijfhonderd 

Nederlandse, dus in principe zal zo’n activiteit van de integration maar spreken van dertig 

man. Dan heb je maar vijftien mensen die geïntegreerd zijn.   

 

Diemensies 

William Pitz: Ik denk dat de diemensies een lastige situatie is de afgelopen vijf jaar omdat ze 

niet echt VIP leden willen zijn. Tijden zijn echter veranderd. Ik bedoel, wat krijgen we er 

eigenlijk uit? Ik weet dat het voor CUOS belangrijk is. Het kost ons alleen veel geld.  

Britt van Vliet: Diemensies krijgen wel een bedrag maar krijgen geen gigantisch bedrag, maar 

het is ook inderdaad CUOS en een vakblad dat is wel het streven. 

William Pitz: Ja, dat snap ik, maar hoe veel geld krijgen ze? 

Mayke Hazelaar: Volgens mij een paar honderd euro. 

Britt van Vliet: Volgens mij zelfs minder. Ik kan het straks wel op zoeken.  

William Pitz: Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als ze ons geld kosten, waarom maken we 

diemensies dan niet meer van VIP?  

Milou van Eldik: Ik had eigenlijk weer precies hetzelfde. Vroeger werden de diemensies 

uitgedeeld bij colleges. Ik vraag me af wat wij met diemensies hebben.  

Ilse Olivier: Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om ze te evalueren. We willen het ook 

echt optimaliseren en dat er meer mee wordt gedaan.  

Britt van Vliet: Het idee van een vakblad is wel belangrijk.  

 

ITuur 

Nynke Kok: Waarom blijft de ITuur bestaan? 

Ilse Olivier: Wij vinden echt dat het verloren gaat en we denken dat het wel handig is. Als zo 

meteen de oude garde verdwijnt, zoals Matthijs. Dat is wel erg handig voor de inschrijfdag 

bijvoorbeeld. We vinden het wel belangrijk dat er iemand komt die meer verstand heeft van 

de website en andere zaken.  

Nynke Kok: Wat betreft de website, daar heb je Jochem voor en jullie weten zelf ook genoeg 

van de site neem ik aan. Wat betreft Matthijs, die is heel handig inderdaad, maar heb je daar 

ook niet iets van de ICT voor? 

Scholte Boels: Dat punt wilde ik ook maken. Volgens mij is er sinds ik studeer al niet echt 

meer een ITuur en volgens mij is die er ook nooit echt geweest. 

Ilse Olivier: Oké, ik zet hier een vraagteken bij. 

Nynke Kok: Ja, voeg anders de Manus en de ITuur samen.   

Mayke Hazelaar: Het is denk ik wel dat we het op een bepaalde hoogte wel zelf allemaal 

kunnen doen, maar wij zijn echt compleet niet technisch en dan is het soms wel handig dat je 

iemand hebt die die kennis wel heeft.   
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Meerjarenvisie 

Scholte Boels: Ik wilde trouwens nog even zeggen dat er vet veel discussie is. Zit ik nou net 

in de werkgroep voor de meerjarenvisie. We schrijven een meerjarenplan met onder andere 

dit. We zijn heel erg benieuwd wat de leden hier van vinden. We zijn van plan om een avond 

of middag te organiseren om het hier over te hebben.  

Nynke Kok: Is het niet juist goed om dit in te sturen voor de volgende algemene 

ledenvergadering? 

Scholte Boels: Goed.  

 

Jaarvertegenwoordiging 

Iris Botermans: Waarom blijft de Nederlandse jaarvertegenwoordiging bestaan? 

Mayke Hazelaar: De komende tijd zal de Nederlandse bachelor nog wel bestaan. Het is nog 

niet helemaal bekend wanneer dit over zal gaan. Je hebt nu nog per bachelor een 

jaarvertegenwoordiging.    

 

Internationaal bestuur 

Lars Keur: Jullie zeggen dat jullie de integratie willen promoten door de commissies Engels te 

maken. Wordt het bestuur dan ook fulltime Engels? Ik vind het eigenlijk gek dat jullie 

beginnen met de commissies en niet beginnen bij het bestuur.  

Ilse Olivier: We hebben het er ook over gehad om het bestuur in het Engels te doen. Maar het 

is zo dat er nu nog heel veel documenten in het Nederlands zijn. We willen echt in stapjes 

naar het Engels gaan, maar voor het bestuur is het echt heel lastig. Je moet dan echt wel weten 

waar je voor gaat solliciteren. We stellen het ook zeker voor Engelsen open. We zouden dan 

wel iemand willen die Engels kan spreken, maar dat je ook Nederlands kan lezen bijvoorbeeld 

omdat alles wel echt in het Nederlands is. Mailtjes krijg je in het Nederlands. Omdat we niet 

echt de status hebben van een Engelse vereniging denken we wel dat je echt Nederlands kan 

lezen. Stel Mayke zou Engels zijn en ze moet naar overleggen waar de voertaal Nederlands is 

dan zou dat wel heel lastig zijn. Die verwachtingen moeten we nog een beetje scheppen.  

Nynke Kok: Is het uiteindelijke doel om helemaal Engels te worden?  

Ilse Olivier: Wij zijn nu wel met het doel gegaan dat we naar het Engels willen omdat de 

opleiding psychologie Engels gaan worden op den duur. Omdat we niet zo maar alles in één 

jaar Engels kan worden willen we stapje voor stapje kijken wat naar het Engels kan. Mocht 

het uiteindelijk niet nodig zijn dan kunnen we kijken hoe het verder gaat.  

Nynke Kok: Ik kan me ook voorstellen dat je tweetalig blijft.  

 

Om 22:15 uur wordt er in verschillende groepen gebrainstormd.  

 

Om 22:27 uur gaan we weer verder met de hele groep.  

 

De verschillende groepen geven hun standpunten over de hiervoor gepresenteerde plannen.  

 

Claartje König: Wij hadden twee punten. Het probleem is dat er niet zo veel Engelse mensen 

zijn bij VIP. Wij denken dat alleen de naam vertalen naar het Engels misschien nog niet veel 

oplost. Op dit moment is de integration committee heel klein met een klein budget. Als VIP 

zich gaat focussen op internationals dan moet deze wel blijven in plaats van dat andere 

commissies zich er meer op gaan focussen.  
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Het tweede punt gaat over de nieuwe activiteitencommissie. Daar staan nu zes mensen voor 

zes activiteiten. Dit is misschien te weinig. Soms is het namelijk best lastig om sprekers te 

regelen, dus misschien zijn de activiteiten iets te veel. Maar we willen VIP ook groot houden 

dus misschien zou je de commissie ook groter kunnen maken.  

Scholte Boels: Misschien is het ook een idee om een quotum in te stellen in commissies voor 

internationale studenten.  

 

Matthijs Bosma: Wij hadden twee grote punten. Dat de integration committee niet door gaat, 

daar waren we het niet mee eens. Ook om jullie punt dat we internationale studenten willen 

aantrekken. Wij willen voorstellen om deze commissie te houden. Daarnaast hadden we een 

gevarieerde mening over de liftwedstrijd behouden of niet. Een groot deel vindt dat het moet 

blijven en een heel klein deel is er voor om het vrij te laten en te zeggen dat we het vorige 

jaren hebben gedaan en dat ze vrij zijn om dit te doen.  

 

Lars Keur: We sluiten ons aan bij Matthijs. Ook hier was onenigheid over de liftwedstrijd. We 

vinden het moeilijk om internationals te betreken bij VIP. We vroegen ons af of alleen 

naamsverandering van de commissies gaat helpen. Daarnaast vinden we tweeduizend euro 

voor het ideeënfonds wat mager. Dan kijk ik Britt aan, maar ik weet niet of hier iets in 

mogelijk is. Maar wij denken dat het een beetje weinig is.  

Miriam Leijzer: Ik zit zelf nu in de carrièrecommissie en ik merk dat het soms wel lastig is 

om sprekers te regelen. Ik denk dat als je gaat zeggen dat alles in het Engels moet dat het nog 

moeilijker wordt om sprekers te regelen. De sprekers in de richting van AOP kunnen wel 

Engels, maar klinisch sprekers werken vaak in het Nederlands. Dus naar mijn mening is het 

wel moeilijker om sprekers te regelen.  

 

William Pitz: We sluiten ons aan op wat er is gezegd. We vroegen ons wel af hoe er voor 

wordt gezorgd dat de nieuwe activiteitencommissie en Engels en Nederlands blijft. De 

bedoeling leek ons dat het fifty fifty is. Drie Engelsen en drie Nederlanders. Hoe gaat men 

hiervoor zorgen?  

 

Nynke Kok: Wij vinden dat je wel echt voorzichtig moet zijn met die optionele activiteiten. 

Organiseren is namelijk wel een ander ding dan mee gaan. We denken dat er wel meer een 

kader of structuur nodig is voor dat je iets moet aankaarten bij het ideeënfonds. Daarnaast 

denken we dat het Engels nieuwe leden wel kan afschrikken. Als alles alleen maar in het 

Engels is en veel minder commissies dan schrikt dat misschien af. Misschien is het een idee 

om commissies groter te maken. Dan is er meer kans dat je in een commissie kan komen.  

Anne van den Bos: Ik snap het idee met de begroting en dat er echt super veel activiteiten 

zijn, maar ik heb wel mijn contacten gelegd via VIP. We hebben het erover dat we voor meer 

animo moeten zorgen en dat we meer niet actieve leden moeten werven. Maar voor mij is het 

sociale aspect wel heel belangrijk. Het schrikt mij wel af als er zo weinig commissies zijn.  

Britt van Vliet: Zou het helpen dat commissies groter zouden zijn? 

Anne van den Bos: Ja, dat bijvoorbeeld. Of waar we het net over hadden. Hoe kunnen we 

zorgen dat er meer mensen op de borrel komen. En je ziet mensen wel flyeren voor 

activiteiten maar het wordt meteen weggegooid in de eerste de beste prullenbak. Dus hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat er meer mensen komen.  
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Klaas Wilts: Het lijkt me goed om over een paar onderwerpen los te discussiëren. Zo hebben 

we het liften, hoe we dit geformuleerd willen hebben. Verder moeten we kijken naar de 

uitwerking van het ideeënfonds. Moeten daar criteria voor komen en is het handig om daar 

een commissie voor aan te stellen? Verder is integratie een onderwerp dat blijft terug komen. 

En kijken hoe niet actieve leden betrokken zouden kunnen worden bij de vereniging. Tot 

slotte het zorgen voor voldoende plekken van actieve leden.   

 

Liftwedstrijd 

Klaas Wilts: We beginnen met het liften. Ik denk dat er misschien drie opties zijn. Enerzijds 

het volledig vrij laten aan de commissie hoe ze het weekend invullen. Twee, opschrijven dat 

ze een liftwedstrijd moeten organiseren en drie, opschrijven dat ze idealiter een liftwedstrijd 

moeten organiseren. Ik heb het gevoel dat dat de huidige drie opties zijn. Misschien kunnen 

we even polsen, wat mensen interessant lijkt.  

 

Er steekt één iemand zijn hand op dat er verplicht een liftwedstrijd moet worden 

georganiseerd. Er steken drie mensen hun hand op dat ze volledige vrijheid voor de 

commissie willen. De rest steekt hun hand op voor de optie dat het idealiter een liftweekend 

moet zijn.  

 

Ideeënfonds 

Nynke Kok: Ik vind het zelf wel handig dat je enig idee hebt hoe duur het ging zijn. Ik vind 

dat zelf wel een idee. Verder wil je een minimum aantal personen dat iets gaat organiseren of 

is er iemand van het bestuur die een soort commissaris wordt? Dat soort dingen vraag ik me 

vooral af.  

Anandi Postma: Ik merk nu dat ik nog een vraag heb. Bij het creativiteitsfonds is het idee dat 

commissies iets extra’s organiseren, dat ze iets kunnen toevoegen. Valt dat hiermee weg? Zijn 

het alleen maar nieuwe dingen of ook dingen die je kan toevoegen aan bestaande activiteiten? 

Ilse Olivier: Allebei. We willen sowieso dat een commissie ook aanspraak kan doen, maar 

ook dat mensen die niet in een commissie zitten ook aanspraak kunnen doen.  

Anandi Postma: Oké, vind ik een goed idee 

Anne van den Bos: Het is zo’n verschil of je een skireis wil organiseren of een dagje naar de 

film, wat best wel veel kleiner is. Ook voor jezelf met de deadlines werken. Misschien is het 

makkelijker om iets in te dienen als je meer richtlijnen hebt. 

Lars Keur: Ik vind het ook wel gevaarlijk als je zegt dat het voor commissies en non-

commissies is. Waar ga je dan de scheidingslijn trekken? In mijn commissie ervaring vond ik 

het creativiteitsfonds een aanvulling op de begroting, waardoor je meer geld kon uitgeven dan 

dat je mag. Maar ga je mensen die een avond naar de film random willen en daar tweehonderd 

euro voor willen, dan van ze vragen dat ze eerst wel een derde acquisitie moeten lopen.  

Britt van Vliet: Ik heb een idee. Zou het misschien een idee zijn om het te splitsen. Een deel 

voor commissies en een deel voor andere ideeën. Ik zie knikkende mensen.  

Wouter Sonneveldt: Maar het is dan toch zo dat je het creativiteitsfonds behoudt en dat je dan 

het ideeënfonds toevoegt?  

Scholte Boels: Ik vind het juist een goed idee dat iedereen aanspraak kan maken. Ik vind het 

helemaal niet discriminerend, je moet gewoon een goed idee hebben. Als je geen goed idee 

hebt, dan moet je een beter idee hebben. In principe stimuleer je creativiteit. Bijkomstig ander 

puntje eigenlijk: trek je heel veel buitenlandse studenten die hun ei hierin kwijt kunnen.   
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Lars Keur: Ik ben het opzich wel met je eens, maar ik organiseer nu stoso en dat wordt alleen 

uit gunsten gedaan. Moet ik daar dan ook aanspraak op doen? Dan is het ideeënfonds op.  

Scholte Boels: Dat is aan de commissie of bestuur dan toch.  

William Pitz: Je maakt wel een goed punt, maar het is niet zoals de VIP kip. Die heeft 250 

euro gekost dus ze hebben 250 euro aangeslagen. Stel nou dezelfde kip had vijfhonderd euro 

gekost, dan hadden ze alsnog een gedeelte aan kunnen vragen. Dan had het bestuur 

waarschijnlijk gezegd dat ze alleen de 250 euro kunnen geven. Het klopt dat er een apart 

beleid moet komen. Maar als iemand een excursie wil organiseren ga je niet binnen lopen van 

ik heb zesduizend euro nodig, maar dan wordt er gekeken hoe veel er gegeven kan worden en 

de rest moet in acquisitie opgehaald worden. En wat Britt voorstelde, willen we dan alsnog 

alsjeblieft niet het creativiteitsfonds noemen? Misschien het wel commissiefonds en het niet 

commissiefonds.  

Mayke Hazelaar: Plus, we hadden het er eerder ook over dat we het vanaf vijfhonderd euro 

het meenemen naar een alv. Dat is ook nog iets wat we met zijn allen kunnen meenemen. Dan 

kunnen we voorkomen dat we het hele budget uitgeven aan bijvoorbeeld een dagvoorzitter.  

Anandi Postma: Ik zou er ook voor pleiten om het één fonds te houden. Maar is het niet een 

idee om per activiteit te kijken naar wat zo’n activiteit normaal gesproken kost en wat VIP 

aan bijdraagt? Stel nou dat mensen een filmavond willen organiseren. Dan kijk je wat je 

normaal gesproken geeft, hoe veel mensen verwacht je, wat heb je nodig en is er eventueel 

acquisitie op te halen. Bij een activiteit heb je ook een soort mini begroting nodig om het 

eventueel goed te keuren. Ik denk dat het heel afhankelijk is van wat je precies gaat 

organsieren.  

Scholte Boels: Ik wil niet te diep in gaan op praktische zaken, want het idee is goed. Maar in 

principe is het een soort extraatje om iets leuks te kunnen organiseren.  

Klaas Wilts: We hebben het nu gehad over criteria. Vooral de begroting en de inhoud lijken 

mij belangrijk. Dan was er ook nog de optie om een commissie in te stellen. Degene die met 

dit idee kwam is naar huis.  

 

Rosa Bos komt binnen om 22:55 uur.  

 

Commissie instellen voor het ideeënfonds 

Nynke Kok: Ik heb er wel een idee achter. Nu is het plan om minder commissies te hebben, 

dus heeft het bestuur er wel tijd voor. Bovendien moet de aanvraag boven de vijfhonderd euro 

toch naar de alv. En daarnaast moet het bestuur het sowieso bespreken in de vergadering dus 

het lijkt mij het handigste als het gewoon bij het bestuur blijft.  

William Pitz: Ik ben het er niet mee eens. Ik snap dat het logischer is. De financiële controle 

commissie is ook een commissie maar die heeft ook geen budget. Dus als je gewoon een 

groep mensen hebt die een e-mailaccount hebben en dan gaan ze om de twee weken checken 

of er een mail is. Dan heb je ook tegelijkertijd commissieleden die op de hoogte zijn van het 

ideeënfonds die ook het gebruik van het ideeënfonds kunnen stimuleren binnen de leden. Op 

een borrel moet je het niet doen als het bestuur zegt doe het maar. Ik zou het niet zien als een 

extra commissie maar meer dat een groep mensen er verantwoordelijk voor is.  

Nynke Kok: Hebben ze dan ook de bevoegdheid om het goed te keuren of af te keuren? 

William Pitz: Nee zij zijn verantwoordelijk om het te communiceren naar het bestuur en de 

leden. Uiteindelijk moet het naar het bestuur. Een soort van brug en een soort van adviserende 

rol. Je hebt dan een voorzitter en die is dan lid van het bestuur.  
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Nynke Kok: Ik snap wat je bedoelt hoor, maar heb nu het idee dat je het nu naar een 

commissie stuurt in plaats van naar het bestuur en dat een commissie nu zegt dat je het zou 

kunnen doen terwijl het bestuur dit ook kan doen.  

William Pitz: Ik snap wat je bedoeld. Maar ik zie het echt als alleen maar een commissie is 

meer een messenger als iemand met power.  De commissie kan dan een meer uitgedacht plan 

brengen naar het bestuur in plaats van dat het bestuur weer moet terug mailen dat ze meer 

informatie willen.  

Nynke Kok: Dat is precies waarom ik dus meer structuur en een kader zou willen als je een 

aanvraag doet.   

Iris Botermans: Ik ben het wel eens met Nynke. Hoe veel vragen verwachten we eigenlijk 

voor dat ideeënfonds, is het niet gewoon een extra stap die het juist alleen maar onduidelijk 

maakt? Ik denk dat het alleen maar meer gedoe wordt om weer een nieuwe structuur aan te 

maken.  

Britt van Vliet: Ik denk dat juist als je gewoon een kleinschalige commissie hebt die het kan 

beoordelen en echt een tussenpersoon kan zijn, dat als je het een idee hebt dan is het veel 

makkelijker om daar een mail naar te sturen. Ik heb geen zin om het te organiseren, maar 

misschien is er animo door mensen om het te doen. Die commissie kan het oppakken. Als zij 

dan een mail rondsturen, naar mensen die hebben aangegeven dat ze het leuk vinden om zulke 

dingen op te pakken, dan kunnen zij zich er meer mee bezig houden. Veel tijd in stoppen 

omdat ze het vanuit zichzelf het heel leuk vinden om er echt mee bezig te zijn. Als er echt iets 

uit komt dan kan het dan naar het bestuur. Dat is misschien wat ik vanuit Will zijn verhaal heb 

begrepen.  

Iris Botermans: Britt, jij hebt het over binding en extra actieve leden, maar is het dan de 

bedoeling dat leden die niet actief zijn dan in die commissie komen om met al die ideeën 

bezig te gaan? Want ik dacht zelf dat het idee van die extra structuur dat zij die mail 

ontvangen en dat bekijken en vragen naar meer een kader. Dat zij dan doorgeven aan het 

bestuur, maar jij hebt het nu over een commissieavond en het dan pas voorleggen.  

Britt van Vliet: Ik bedoel het denk ik meer dat die commissie zich bezig houdt met creatieve 

ideeën. Als er dan een echte aanvraag is, dan moet er een soort gestructureerd formulier zijn. 

Maar ik zou het heel zonde vinden dat alleen mensen die dat standaard format kunnen 

invullen een idee kunnen indienen bij het bestuur. En ik vind ook dat mensen die een goed 

idee hebben het ergens naar toe kunnen sturen. Als er een soort commissie is die het leuk 

vindt om zich daarmee bezig te houden dat het dan meer een soort speelsere commissie is die 

dat zou kunnen doen. Dat die dat dan als persoon naar het bestuur kunnen sturen.  

Iris Botermans: Ik heb zelf het idee dat het bestuur zelf toegankelijker is dan een bepaalde 

structuur. Toen ik in mijn eerste jaar kwam toen kende ik wel bestuursleden maar had ik geen 

idee wat een structuur was omdat die niet worden gepresenteerd als groep. Ik zie jullie op 

borrels en weet ik veel waar allemaal, en geen idee wie in welke structuur zit.  

Britt van Vliet: Ik denk dat dit wel een hele andere structuur is dan bijvoorbeeld de 

kascommissie. Want de kascommissie heeft niet zo heel veel met de leden, dat is met name 

voor mij. Deze structuur zou ook heel anders gepresenteerd worden. Als je die juist heel 

anders bekend maakt, als daar heel nauw contact mee is, dan kan je die ook heel anders 

promoten.  

Milou van Eldik: Ik hoop dat het echt zo een daverend succes wordt zoals we er nu over 

praten, maar kunnen we niet beter afwachten hoe het überhaupt gaat lopen? Als het echt een 

succes wordt dat er wekelijks mailtjes binnen komen, dan moet er misschien nagedacht 

worden over een commissie. Het creativiteitsfonds wordt ook niet zo veel gebruikt. Het zou 
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heel leuk zijn, maar ik vraag me af in hoeverre het echt gaat gebeuren. En in hoeverre we daar 

nu echt over na moeten denken.  

Iris Suurmond: Ik denk dat als mensen een idee hebben en dat heel graag willen uitvoeren dat 

ze dan wel moeite gaan doen. Als er dan een commissie tussen zit gaan er echt maanden 

overheen voordat het echt uitgevoerd kan worden.  

Scholte Boels: Ik was het in eerste instantie ontzettend oneens met Will. In principe zoek je 

naar mensen die een groot netwerk hebben en er voor de leden te zijn. We hebben het er over 

gehad om een soort gekke sociale commissie of structuur op te richten. Ik vind dit idee opzich 

een aardig idee, maar dan zou die een bredere insteek moeten hebben namelijk, degene die in 

de diesweek met alle mensen gaan kletsen en die op een borrel gaan kletsen. Dan lijkt het me 

een goed idee. Anders bestuur.  

Nynke Kok: Ja, lijkt het me wel leuk. Nog even in het algemeen hierover. Is het een idee, of 

kan het dat het ideeënfonds uit het plan gehaald worden en dat jullie hierover nadenken en op 

de volgende alv terug komen met een nieuw uitgewerkt plan?  

Britt van Vliet: Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Ik denk alleen dat we dan op de 

aankomende commissiemarkt nog geen knop kunnen maken voor het ideeënfonds, maar ik 

denk dat iedereen dat dan voor lief neemt.  

Mayke Hazelaar: Het lijkt me zelf we een idee, je hoort verschillende meningen. Dat we niet 

een definitieve stemming doen maar wel een soort voorstemming doen over wat jullie mening 

is.   

Nynke Kok: Over welk element wat er allemaal genoemd is?  

Mayke Hazelaar: volgensmij als ik het heel snel probeer samen te vatten hebben we een 

commissie, een vast format en dan hadden we er nog één. Dan bedoel ik alleen van het 

ideeënfonds.  

Klaas Wilts: We gaan peilen hoe men denkt over een soort commissie die kijkt naar 

aanvragen maar ook die promotie maakt voor VIP.   

Rosa Bos: Ik weet het niet helemaal waar het precies over gaat. Maar het gaat dus over een 

eventuele nieuwe commissie? 

Klaas Wilts: Niet echt een commissie met een budget en activiteiten, maar meer een groep die 

bij elkaar komt, zowel actief gaat uitdragen dat er een ideeënfonds is maar die aan de andere 

kant er ook mee bezig is om advies te geven aan het bestuur over de ideeën.   

Rosa Bos: In plaats van het creativiteitsfonds? Zijn er afgelopen jaar veel vragen geweest 

daarover? 

Klaas Wilts: Nee. 

Rosa Bos: Oké, want ik vind het dan niet schorten met de herstructurering van de commissies. 

Dat je nu dus een nieuwe soort van structuur gaat maken terwijl juist alles een beetje minder 

wordt.  

 

Twaalf mensen zijn tegen het idee voor een nieuwe commissie of structuur voor het 

ideeënfonds. Zestien mensen zijn voor dit idee. Het bestuur 2016-2017 neemt dit mee in hun 

overwegingen.  

 

Integration committee 

Scholte Boels: Ik zie opzich wel een soort van halve noodzaak om de integratie te houden 

maar niet in deze vorm. Het is een soort vriendenclubje die cocktails gaat maken. Dat is 

hartstikke leuk voor deze mensen, maar wat me nuttiger lijkt is integratie die vanaf het lid zijn 

begint. Dat je de Diesgroepjes later samen activiteiten laat doen als de diesweek is afgelopen. 
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Als het goed is zijn het gemiste groepjes. Als je die mensen nou samen activiteiten laat doen, 

en dat als integration committee gaat doen. Dan geef je je met je hele groepje op en dan heb je 

sneller een integratie beleid.  

Ilse Olivier: We hebben het hier ook al over gehad. Daarom hebben we de integration 

committee er in eerste instantie misschien ook niet opgezet. Maar we denken dat het integratie 

gedeelte veel groter is dan alleen de integratiecommissie. Wij hebben er ook over nagedacht 

om de diesgroepjes langer door te trekken. Ik denk dat het zeker voor het bestuur handig is 

om van het integratie gedeelte een groter begrip te maken dan alleen de commissie. Misschien 

kunnen ze zich ook focussen op de integratie bij actieve leden activiteiten.  

Nynke Kok: Maar is het dan dat we nu de integration niet houden of houden we hem wel met 

een nieuwe invulling?  

Ilse Olivier: Ik zou eerder zeggen: je houdt hem nu niet en je legt het meer bij bestuur. Dat zij 

er echt mee bezig gaan en op alle commissies in plaats van een commissie. Ik denk dat het 

beter is als we het spreiden over de hele vereniging. Hoe we dat invullen heb ik ook nog niet 

goed over nagedacht. Maar ik vind het eigenlijk een te groot ding om het bij één commissie 

neer te leggen. 

Nynke Kok: Je had het net over dat diesgroepjes door kunnen gaan naar activiteiten. Je kunt 

ook een integraton committee hebben die dit doet. Die dat organiseert. En waar je dus met je 

groepje heen gaat. Je hebt dan wel één commissie die het organiseert maar dat je er wel met 

zijn allen heen gaat.   

Wouter Sonneveldt: Ik heb nu het idee dat de integratie commissie niet echt effect heeft, dus 

ik zou zeggen haal hem weg of maak hem stukken groter. 

Martin Romkes: Op dit moment hebben we een veel kleiner budget. Dus we kunnen nog niet 

echt grotere evenementen organiseren.  

Wouter Sonneveldt: Is wel goed dat er dan volgend jaar ook een groter budget is.   

Iris Botermans: Net zei Lars iets over dat je het idee hebt dat internationale studenten het 

studentenleven ook niet zo kennen. Dat deed me denken aan iets waar ik al een tijdje mee 

bezig ben. Soms vraag ik me af in hoeverre internationale studenten echt behoefte hebben aan 

een studievereniging. Ik zie ze altijd in de bieb lopen en heel serieus bezig met de studie. Als 

ik over mezelf mag praten dan heeft mijn studie gedeelde prioriteit met mijn studentenleven. 

Ik heb het idee dat dit bij internationale studenten anders is. Ik vind het heel goed dat we dan 

nu helemaal naar het Engels willen en ik snap dat ook heel goed met de Engelse bachelor, 

maar in hoeverre moet je dan na een tijdje wel gaan kijken of internationalen zich inderdaad 

graag willen voegen aan VIP. In die zin denk ik ook van, moet je wel blijven kijken of het wel 

echt zin heeft. Laten zij zich wel integreren.  

Mayke Hazelaar: Ik denk ook dat dat iets is waarom we bezig zijn met de meerjarenvisie. Ik 

heb ook gemerkt dat internationale studenten minder betrokken zijn, maar punt is ook dat we 

niet weten wat ze willen. VIP is nog niet genoeg open voor internationale studenten. We 

moeten hier een nieuwe visie op krijgen. Daarna kan je pas zeggen wat de rol van VIP daarin 

is. Ik denk persoonlijk dat je je eerst moet openstellen voordat je die beslissing kan maken. 

Als later blijkt dat er toch geen behoefte voor is, misschien gaan we dan wel weer terug naar 

het Nederlands.  

Britt van Vliet: Er zijn wel veel internationale studenten. Bij andere studieverenigingen zijn er 

wel veel internationale studenten die actief zijn. Misschien hebben psychologie studenten 

andere behoeften. Bij het VIP-Lugus-Clio feest waren wel veel internationale studenten. Ik 

ben het ook met Mayke eens. We staan nog niet genoeg open voor internationale studenten. 
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Als er dan blijkt dat er van de internationale studenten geen vraag is dan kunnen we het 

anders aanpakken.  

William Pitz: Mag ik hier even op aansluiten? We hebben geen andere behoeftes. Maar de 

mogelijkheden kennen we niet. Ik moet me hierbij bij Mayke aansluiten. Er moet wel een 

mogelijkheid zijn. Ik kijk ook even achter mij. Hier zit ook een international. Wij zijn er wel 

en wij hebben er ook wel behoefte aan. Ik vind het idee van dat we een platform moeten 

bieden voor internationale studenten een goed idee. Mensen moeten het kunnen beleven en 

het doen voordat ze een oordeel kunnen geven.  

Konstanze Strohm: Ik denk ook dat internationale studenten denken dat VIP een Nederlandse 

vereniging is. Ik denk dat we moeten werken aan deze perceptie. Er is zeker wel interesse.  

Scholte Boels: So why not try it? Waarom proberen we het niet gewoon. We kunnen het wel 

invullen voor de internationals wat zij vinden en wat zij denken maar we weten helemaal niks, 

dus laten we het gewoon proberen.  

Martin Romkes: Naar wat ik hoor is dat internationale studenten echt niet andere behoeften 

hebben dan Nederlandse studenten. Ze zijn net zo gek en houden ook van een feestje. Als we 

ze er meer in betrekken dan zullen er ook meer internationalen op af komen.  

Katja Grigorieva: Ik denk dat het sowieso wel helpt als het meer naar het Engels gaat. Bij 

ESN komen er juist internationale studenten op af omdat ze weten dat het een Engelse 

vereniging is.  

Nynke Kok: Volgens mij heeft de meerjarengroep dit ook mee gekregen dus misschien 

kunnen we verder? 

 

Iedereen van de aanwezigen is er voor om de integration committee te behouden en hier meer 

mee te doen. Als er gestemd zal worden over het plan voor de commissie herstructurering, 

dan zal het plan de integration committee bevatten. De meerjarenwerkgroep zal dit meenemen 

in hun ideeën.  

 

Aantal leden in commissies 

Ilse Olivier: We hebben uitgezocht hoe veel actieve leden er nu zijn en hoe veel we er kunnen 

hebben met het nieuwe plan. Dit komt wel redelijk overeen, vooral met het feit dat we een 

soort ideeënfonds hebben met daarbij dat mensen daar ook actief lid van kunnen worden. Dan 

lijkt het me dan het wel ongeveer even komt. Dan zou ik gaan kijken naar de commissie 

specifiek. Wat Claartje heel terecht zegt wordt het wel krap voor zes activiteiten met zes 

mensen. Maar om alle commissies uit te breiden, dat levert ook weer extra kosten op dus dan 

denk ik dat dat weer verder afdwaalt.  

Matthijs Bosma: Volgensmij was met het idee over minder commissies, dat was ook een 

beetje met de gedachte dat met moeite commissies worden gevuld. Misschien is het ook wel 

handig om iniedergeval te nuanceren dat er nog steeds best wel veel commissies zijn. Dus nu 

zijn het er nog steeds heel erg veel. Volgensmij genoeg. Maar gewoon minder dan die hele 

grote bak.  

Wouter Sonneveldt: Kun je niet perse commissies groter maken maar dat je een minimaal 

aantal doet. Dat je zegt dat er minimaal vijf in moeten maar dat er acht in kunnen.   

Mayke Hazelaar: Ik heb daar een soort van vraag over. Het is een beetje hardop denken, 

waarbij ik jullie input zou waarderen. Je hebt commissies die sneller gevuld worden en 

commissies die minder snel gevuld worden. Stel je hebt een commissie die er vijf heeft en die 

wordt uitgebreid naar acht, terwijl een andere commissie er pas één heeft en dus die drie leden 
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veel beter kan gebruiken. Hoe zie je dat dan voor je? Dat populaire commissies dan voorrang 

hebben ofzo? Qua ledenaantal?  

Ilse Olivier: Maar wacht je dan niet met solliciteren. Als ik dan geplaatst wordt, ga ik alsnog 

bij de dies/ic. Ik denk dat je dat dan een beetje gaat creëren. Dan moet er wel een goed 

systeem komen. Er zijn verenigingen die dat hebben. Je meld je dan aan en dan wordt je 

sowieso geplaatst bij een commissie. Dat wordt dan een lastig systeem maar ik denk wel dat 

het haalbaar zou zijn. Ik heb dit jaar met moeite een beetje alle commissies kunnen vullen, 

maar blijkbaar was er in het begin niet zo veel vraag naar.  

William Pitz: Ik moet eerlijk zeggen dat ik even afgeleid was. Volgens mij heb ik dan het 

gevoel dat mensen zeggen dat er een commissie is, er komen meer activiteiten. We blijven op 

het zelfde aantal leden. Dat kan niet, dus eigenlijk moeten we met het ledenaantal per 

commissie omhoog want dat lost het probleem op. Bij vier tot zes mensen heb je bij een 

commissie het optimum bereikt. Hoe meer mensen je er aan toevoegt, maak je het alleen maar 

moeilijker om een wekelijkse vergadering te doen. Maar als je dan ook nog kijkt naar acht 

mensen bij een commissie, succes met vinden van één moment dat iedereen kan, binding kan 

creëren en naar activiteiten kan gaan. Dat heeft dan weer een terugkoppelend effect op de 

prestatie van de commissie zelf. Ik vind eigenlijk niet dat het oplossen van het probleem het 

aantal leden van de commissie. Ik denk dat het oplossen van het probleem ergens anders 

neemt. Ik denk meer het afnemen van het aantal activiteiten dat een commissie moet 

organiseren dat zou helpen.  

Scholte Boels: Ik wou ook iets zeggen over acht mensen dat het echt onhaalbaar is. Ik denk 

eerder dat je de commissies niet kunt vullen dus ik denk dat dit een non discussie is. 

Misschien moeten we een paar commissies weg halen zodat ze wel gevuld worden. Hé wacht, 

dit hebben jullie al bedacht. Ik snap dat mensen hun eigen ideeën over een excursie 

bijvoorbeeld of een liftwedstrijd. Ik vond de dies ook heel leuk, maar als niemand de 

diescommissie wil doen. So be it. Of de feestcommissie. Als niemand dat wil doen, dan is er 

geen feest.  

Iris Botermans: Ik heb nog weer een ander vraagje daarover, want we hebben het er net over 

gehad dat als je iets aanvraagt bij het ideeënfonds, ben je actief lid. Maar kun je dan ook in 

twee commissies zitten bij deze? Want je mocht in een commissie en een structuur, maar 

misschien heeft iemand dan zin om in meerdere dingen te zitten.  

Ilse Olivier: Je bedoeld dan twee dingen bij het ideeënfonds? 

Iris Botermans: Ja, bijvoorbeeld, of een structuur en een commissie en iets met het 

ideeënfonds.  

Ilse Olivier: Bij ons in het HR staat dat je maar in één commissie mag zitten en in één 

structuur. Ik denk dat het een goed punt is om daar naar te kijken of je ook aanvraag mag 

doen op het ideeënfonds als je in een commissie zit.  

Iris Botermans: Ik heb dan nog een vraag, want stel dat je dan die filmavond wil organiseren, 

wat dus overduidelijk kleiner is dan veel andere commissies. Ben je dan ook actief lid en krijg 

je dan ook ineens een barbecue? Want dan kun je ook denken ik ga dit organiseren want dan 

kan ik mee op actieve leden weekend.  

Ilse Olivier: Ja. Dat is wel het idee. Want dan doe je iets voor de vereniging. En of dit nou iets 

kleins of groots is, je doet allemaal wat voor VIP.  

Scholte Boels: Je organiseert dan iets om mee te gaan op actieve leden weekend. Maar als het 

geen goed idee is dan kan je niet mee op ALW. En als het wel een goed idee is dan wel.  
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Overige vragen 

Nynke Kok: Wel over het hele plan met minder activiteiten. Worden jullie activiteiten ook 

minder? 

Ilse Olivier: Nee, we willen gewoon de bestuursactivtieiten houden zoals ze zijn. 

 

Wouter Sonneveldt: Als je de excursie optioneel maakt dan is er niemand die zo gek is om 

een week vakantie voor een vereniging te organiseren. De studie gerelateerde buitenlandse 

activiteit. Dus misschien een idee dat je de commissie zelf optioneel maakt. Mocht je 

interesse hebben dan is de commissie wel mogelijk.  

Klaas Wilts: Maar zou dat dan niet beter binnen het ideeënfonds passen? Misschien dat je een 

soort lijst met opties maakt. Natuurlijk kan je mensen vragen of ze het al een keer hebben 

gedaan.  

Mayke Hazelaar: Ja, dat je een soort boekje kan maken. Een soort suggestielijst.  

Scholte Boels: Is het een idee om een sjabloon boekje te maken met bijvoorbeeld een soort 

draaiboeken map te maken? dat zou al heel veel dingen makkelijk maken.  

 

Rosa Bos: In het plan zoals het nu is zit de student exchange committee er wel in en de 

excursie gaat er uit? 

Mayke Hazelaar: Ja.  

 

Anandi Postma: Over de actieve leden activiteiten die bestuur zelf organiseert. Het aantal 

activiteiten blijft gelijk, maar is dat het aantal dat dit jaar wordt georganiseerd of normaliter? 

Mayke Hazelaar: Normaliter.  

 

 

Het plan voor de herstructurering van de commissies van VIP wordt aangenomen, met 33 

stemmen voor, met de volgende wijzingen:  

 

- De Event committee organiseert idealiter een liftweekend 

- Het idee van het ideeënfonds blijft, maar het bestuur 2016-2017 zal nog goed 

nadenken over hoe dit wordt uitgevoerd.  

- De integration committee blijft behouden maar er wordt nog gekeken naar de 

invulling hiervan.  

 

W.V.T.T.K 

 

Scholte Boels: Matthijs heeft nieuwe schoenen.  

 

 

Sluiting 

 

Klaas Wilts sluit de vergadering om 23:48 uur.  

 


