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Notulen algemene ledenvergadering 19 mei 2016 

 

Aanwezigen 

Machtigingen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: Narda Visser heeft Aron 

Drenth gemachtigd, Emma Weltings heeft Rob den Hollander en Lars van den Berg heeft 

Wouter Sonneveldt gemachtigd.  

Machtigingen tijdens de algemene ledenvergadering:  

 

1. Annajo van der Weide 

2. Nynke Kok 

3. Gerbrich Ferdinands 

4. Anandi Postma 

5. Gea Kerkstra 

6. Klaas Wilts (technisch voorzitter) 

7. Matthijs Bosma 

8. Maurice Wessels 

9. Aron Drenth 

10. Sara van Es 

11. Laura Drenth 

12. Frederieke Koop 

13. Anne van Vliet 

14. Felix Grundmann 

15. Sandra van der Wijk 

16. William Pitz 

17. Charlotte Focke 

18. Iris Botermans 

19. Nienke Ties 

20. Iris de Wit 

21. Eva ter Haar 

22. Aljosha Speth 

23. Minke van der Wal 

24. Quirine Bredero 

25. Sabina Lange 

26. Anouk Auener 

27. Nanette Zwaneveld 

28. Simone Theunissen 

29. Jan Homan van der Heide 

30. Rob den Hollander 

31. Lars Keur 

32. Mirre Reimert 

33. Niek Hurink 

34. Lisan Overdijk 

35. Kees van Genugten 

36. Ilse Olivier 

37. Simone Willigers 

38. Eize Hofstra 

39. Melissa Tolhuis 

40. Vera de Vries 

41. Freark Mous 

42. Wouter Sonneveldt 
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43. Lotte Wit 

44. Roos Reijsenbach 

45. Viathon Bijleveld 

46. Eline Palstra 

47. Scholte Boels 

48. Mara Engelsman 

49. Anne Freericks 

50. Natalie Kindell 

51. Lauren Landeweerd 

52. Grytsje de Vries 

 

Opening 

 

Klaas Wilts opent de vergadering om 19:39 uur.  

 

Vaststellen agenda 

 

Ingekomen stukken 

- Notulen algemene ledenvergadering 17 november 2016 

- Statutenwijziging 

- Plan extra leden in de Raad van Advies 

- Plan over mastercommissies 

- Opzet carrièrecommissie aankomend verenigingsjaar 

- Brief van Wouter Sonneveldt met een voorstel voor een VIP skireis.  

 

Klaas Wilts leest het ingekomen stuk voor van Wouter Sonneveldt. 

 

Mededelingen 

- Bij de afgelopen algemene ledenvergadering is er een bepaald stuk van de alv over 

ereleden gegaan. Na deze discussie hebben wij gezegd dat we misschien zouden 

gaan kijken naar een andere titel voor deze leden, om toch leden die heel veel voor 

onze verenging hebben betekent te kunnen bedanken. We hebben hier helaas nog 

geen tijd voor gehad. We vonden het wel zo netjes om dit even terug te koppelen 

aan jullie. We hebben dus nog geen nieuwe bevindingen.  

- We hebben op de vorige algemene ledenvergadering ook een plan gepresenteerd 

over de online kaartverkoop voor VIP activiteiten. Er is toen met een kleine 

wijziging ingestemd met het plan. We moesten nog wachten op Congressus voor 

het invoeren van eenmalige machtiging voor leden die geen doorlopende 

machtiging hebben getekend. Vanwege juridische en technische problemen is 

Congressus nog niet toegekomen aan het doorvoeren van deze optie. We zullen 

kijken naar andere mogelijkheden voor het invoeren van online kaartverkoop.  

 

Goedkeuren notulen 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2016 worden goedgekeurd.  

 

Presentatie van de voorgestelde statutenwijziging door Annajo van der Weide 

 

De voorgestelde statutenwijzigingen zijn door de Algemene Ledenvergadering aangenomen. 

De voorgestelde statutenwijzigingen zijn ingehamerd door Klaas Wilts. Er hebben 47 
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stemgerechtigden voor gestemd, 1 lid heeft blanco gestemd. Geen van de aanwezigen heeft 

tegen deze statutenwijziging gestemd.  

 

Presentatie van het plan voor extra leden in de raad van advies door Annajo van der Weide 

 

Iris de Wit: Willen jullie deze leden dan dezelfde rol laten vervullen als de oud-bestuursleden 

of iets anders? Gaan ze ook de notulen lezen en zijn ze dan echt volwaardig lid? 

Annajo van der Weide: Ja, echt volwaardig lid.  

Iris de Wit: Ik vroeg me namelijk af of het voor leden relevant is om elke week ingekomen 

stukken te lezen en voortgang van commissies enzo. Ik vind het namelijk wel echt een 

superleuk idee om ze te betrekken bij de grotere dingen, maar ik vraag me af of het nuttig is 

en relevant voor henzelf is om ze ook te betrekken bij de kleine dingen. 

Annajo van der Weide: Ik weet niet of relevant het goede woord is, maar ik denk dat mensen 

die bestuur een te groot ding vinden om te doen, maar wel een grote commitment met de 

vereniging hebben op deze manier toch mee te kunnen denken en betrokken te blijven.  

Iris de Wit: Oké, nou sowieso een goed idee! 

Simone Willigers: Ik vind hoe jullie het plan nu geformuleerd hebben goed onderbouwd en ik 

ben benieuwd hoe het uitpakt. 

Charlotte Focke: Ik vind het ook goed.  

Eize Hofstra: Ik vind het ook een goed idee. 

Lars Keur: Ik vind het een leuk idee, maar ik heb alleen een tekstueel ding. Er stond members 

tussen haakjes en dit moet alumni zijn denk ik.  

 

Het plan voor extra leden in de raad van advies is ingehamerd door Klaas Wilts.  

 

Om 20.07 uur komt er iemand de zaal binnen. Ik weet niet wie het is. Volgens mij is zij hier 

verkeerd. Of ik ken haar gewoon niet. Oeps.  

 

Presentatie van het plan over de mastercommissies door Anandi Postma 

 

Simone Willigers: Ik vroeg me af gaan jullie de namen ook gaan veranderen of dat ze 

dezelfde naam behouden?  

Anandi Postma: Daar hebben we eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. We zullen daar nog 

over gaan nadenken, anders is het nogal een mond vol.  

William Pitz: Het gaat hier ook om Engelse masters. Mijn voorstel was dan ook om ze 

Engelse namen te geven toen de Mastercommissies opgericht werden. Ik vroeg me af wat de 

voertaal wordt van deze commissies?  

Anandi Postma: Daar hebben we het ook niet over gehad, ik denk dat dat afhangt van de leden 

die in de commissie zitten. Op dit moment zit er in de Mastercommissie AOP ook een Engels 

lid en bij hun is de voertaal Engels. Ik denk dat dat van de situatie afhankelijk is. Als de 

mastercommissie merkt dat het grootste gedeelte Engels of Nederlands is, kunnen zij zelf de 

keuze maken tussen Engels of Nederlands. 

Sandra van der Wijk: Ik vind het eigenlijk een goede opmerking, want we hebben inderdaad 

één Engels lid. Dit is wel met gezamenlijke activiteiten een punt wat steeds ter sprake komt, 

omdat andere commissies aangeven dat ze weinig Engelse studenten hebben die de master 

doen. We hebben activiteiten in het Engels en in het Nederlands gedaan, maar ik denk wel dat 

dat belangrijk is om van tevoren te bespreken, al helemaal als je zoveel masterrichtingen hebt.  

Verder denk ik dat de verdeling er goed uit ziet, ik heb wel mijn twijfels over de vaste data. Ik 

denk dat het goed is als je de gezamenlijke activiteiten vast zet. Het is misschien lastig om 
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met sprekers te regelen als je een vaste datum hebt. Ik zou ook graag nog willen aangeven dat 

er pas in september volledige commissies zijn.  

Anandi Postma: Ten eerste over de vaste data: ik denk eigenlijk dat het qua vaste data geen 

probleem zal worden, want andere commissies moeten hier ook mee omgaan. Daar zou je 

mee moeten kunnen werken, want iedere commissie moet dit. Bij de lezingencommissies 

hebben ze dit ook, bijvoorbeeld een spreker kan niet, dan moet er ook iemand anders geregeld 

worden. Ten tweede: we zouden de eerste activiteit in november plaats kunnen laten vinden, 

zodat je twee maanden hebt om iets te organiseren. Wat betreft het vaststellen van data heb ik 

nog een vraag voor je: zou je het een beter idee vinden als wel vast staat in welk blok je als 

commissie een activiteit moet organiseren en dat je bijvoorbeeld uit een aantal dagen kunt 

kiezen? 

Sandra van der Wijk: Ja, ik denk dat dat een goed idee is opzich, dus daar zou ik meer voor 

zijn om dat zo aan te pakken.  

Charlotte Focke: Ik denk dat het probleem blijft dat je alleen maar derde en vierde periode 

activiteiten hebt, omdat anders de commissie nog niet vol zit.  

Anandi Postma: Ik denk dat je drie blokken mee kunt nemen, namelijk 1b, 2a en 2b.  

William Pitz: misschien heb ik het laatste stukje van jouw antwoord op mijn vraag niet goed 

begrepen. Zei je dat jullie commissies zelf laten kiezen wat de taal van hun activiteiten zal 

zijn?  

Anandi Postma: Ik denk dat je zou best kunnen afspreken dat de commissie aanvoelt hoeveel 

masterstudenten van welke taal er bij hun masterrichting horen en daarbij een afweging 

kunnen maken of een Engelse of een Nederlandse activiteit een beter idee is, want het is 

inderdaad zo dat er bij Klinische Psychologie vooral Nederlandse studenten zijn, dus dan zou 

het misschien handiger zijn om een Nederlandse activiteit te organiseren, terwijl het bij 

andere masterrichtingen misschien anders is.  

William Pitz: Ja, ik bedacht me net, komt er niet een Engels traject van de Klinische 

Psychologie? Ik denk dat het een goed idee is om beleid te schrijven over de taal. Is het niet 

handig om een taal te gaan kiezen? 

Anandi Postma: In praktijk zijn bijna alle master opleidingen in het Engels, omdat de meeste 

vakken in het Engels worden gegeven. Zou jij ervoor pleiten om alle activiteiten in het Engels 

te houden? 

William Pitz: Mijn voorstel zou meer zijn dat de default taal Engels is en als dat niet lukt of 

als er meer Nederlandse studenten zijn, dat er dan voor Nederlands gekozen wordt. 

Anandi Postma: Ik vind dit zelf wel een goed idee, wat vindt de rest hiervan? 

Sandra van der Wijk: Ik heb nog een vraag over het aantal activiteiten, is het echt specifiek 

twee of mag je ook meer activiteiten organiseren? 

Anandi Postma: Sommige mastercommissies zijn bezig met het organiseren van hun derde 

activiteit, en we hebben gemerkt dat dit echt heel druk is. De jaarplanning zit al heel erg vol, 

daarom denken wij aan twee activiteiten. Als je een hele gemotiveerde commissie hebt, zou je 

misschien nog een extra activiteit organiseren in overleg met het bestuur 2016-2017.  

Gerbrich Ferdinands: Het is bij ons dit jaar ook gebeurd dat commissies later in het jaar nog 

vragen of ze nog een activiteit mogen organiseren en in overleg met het bestuur is dit vaak 

mogelijk maar dit hangt ook heel erg af van de planning.  

 

Het plan over de mastercommissies is ingehamerd door Klaas Wilts. 

 

Presentatie van het plan over de opzet van de Carrièrecommissie voor aankomend 

verenigingsjaar door Gea Kerkstra 
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Freark Mous: Ik vroeg me af of de masterrichtingen die niet aan bod zijn gekomen in het 

afgelopen jaar, als eerste geplaatst worden in het jaar daarna, anders moet je misschien twee 

jaar wachten voordat er een carrièrreavond van jouw richting is. 

Gea Kerkstra: Goed punt, hier hebben we het niet over gehad. Dit gaan we meenemen. We 

vinden het wel belangrijk dat de grote masterrichtingen, zoals klinisch en AOP, ieder jaar 

behandeld worden. We merken dat die heel populair zijn en dat studenten daar meer 

informatie over willen. Daarom staat in ons plan dat die masterrichtingen wel ieder jaar aan 

bod komen.  

Charlotte Focke: Ik vroeg me af of het een idee is om het te doen, net als de 

mastercommissies, dat er op een dag bijvoorbeeld AOP en traffic development and creativity 

is, dus dat je die allebei op een dag hebt.  

Gea Kerkstra: We willen het aan de commissie overlaten, omdat het anders allemaal heel erg 

vast staat. Er zijn vier mastercommissies, maar dan stel je wel een beperking in. Ze kunnen 

dan bijvoorbeeld geen nieuwe combinaties te maken. 

Eline Palstra: Als je al grote masterrichtingen wil gaan behandelen, dan heb je al drie avonden 

vol zitten met de grote thema’s. Dan is er nog maar een plekje over voor een andere 

masterrichting. 

Gea Kerkstra: Er mag gecombineerd worden, waardoor je klinisch en forensisch bijvoorbeeld 

op dezelfde avond zou kunnen plaatsen. Dat bedoel ik met dat de grote richtingen in ieder 

geval voorbij komen.  

 

Het plan omtrent de HR wijziging voor de Carrièrrecommissie is ingehamerd door Klaas 

Wilts.  

 

W.V.T.T.K. 

 

Dagreis naar mesdagkliniek 

Lauren Landeweerd: Ik heb gemerkt iets gemerkt bij onze commissie, dagreiscommissie, we 

hebben altijd een dagreis naar de van mesdagkliniek. Die is altijd heel populair, ook bij 

andere verenigingen. Mijn vraag is eigenlijk of VIP-pers voorrang mogen hebben? Op dit 

moment is dat niet het geval en het lijkt ons wel eerlijk als dit wel zo zou zijn.  

Anandi Postma: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit, ik vind wel dat je een goed punt hebt. Nu is 

het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik heb niet zo een, twee, drie, een duidelijk 

mening hierover.  

Gerbrich Ferdinands: Ik ben het eigenlijk wel met je eens, VIP is er voor haar leden, ook voor 

andere Psychologie studenten, maar ik vind persoonlijk dat je wel voorrang mag geven aan 

VIP-leden. Is er iemand die er een hele andere mening heeft? 

Annajo van der Weide: Ik ben het er helemaal mee eens. Je wordt lid en je betaalt om lid te 

zijn, dus je mag ook van de voordelen gebruik maken. 

Charlotte Focke: Ik vind eigenlijk dat er moet gelden wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Je kunt niet wachten totdat er VIP-leden komen, misschien komt er dan niemand. 

Grytsje de Vries: Ik wilde dit jaar ook een kaartje kopen voor de van mesdagkliniek en ik was 

er vier minuten na de start en toen was het al uitverkocht, dus ik denk dat je best een 

uitzondering kunt maken voor deze dagreis. Het is wel jammer als je als VIP-lid niet kunt 

komen. 

Freark Mous: Ik vroeg me af of het niet mogelijk is om de verkoop eerder open te zetten voor 

VIP-leden? 

Gerbrich Ferdinands: Ik denk dat dat in theorie een heel mooi idee is, in de praktijk brengt dat 

denk ik wel veel rompslomp met zich mee. Ik denk dat het praktischer om het alleen bij zo’n 
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activiteit te doen. Het is wel een goed idee, maar ik denk dat het zonde is van de tijd die je 

daar in moet steken.  

Freark Mous: Ik bedoelde het ook alleen in dit geval.  

Iris de Wit: Het is denk ik lastig om te controleren wie er lid zijn, omdat we niet echt 

controleren. 

Anandi Postma: Ik denk dat je bij dit soort dingen best een soort act kunt doen. Je kunt best 

wel oproepen dat mensen hun jaarsticker mee moeten nemen. Misschien dat we zo’n beleid 

kunnen hanteren in dit geval.  

Scholte Boels: Kunnen we niet meer van die dingen organiseren? Kunnen we niet twee keer 

daarheen gaan? 

Gea Kerkstra: Ik denk dat je ook als volgend jaar de online kaartverkoop er doorheen komt na 

de aanpassingen, dat je dit probleem kunt aanpakken. Dan hoef je geen bewijs meer te hebben 

dat je lid bent, omdat je ingelogd moet zijn om je aan te melden voor activiteiten. VIP-leden 

kunnen dan eerder een kaartje kopen en externen kunnen dan later een kaartje kopen als ze 

nog over zijn. Dat is nu lastig om te zeggen. Er zijn wel goede oplossingen genoemd, hier kan 

het bestuur komend jaar naar gaan kijken.  

Gea Kerkstra: Daarnaast is het wel lastig om te zeggen wat een populaire activiteit is, bij de 

Activiteitencommissie waren ook populaire workshops die snel uitverkocht waren, je kunt dit 

lastig inschatten als het een nieuw onderwerp is. Als je dan gaat wachten totdat de VIP-leden 

een kaartje hebben, is het moeilijk om daar een grens in te bepalen. 

 

Ingekomen stuk van Wouter Sonneveldt over wintersport  

Matthijs Bosma: Jullie gaan de wintersport bespreken, gaan jullie dit ook terugkoppelen? 

Annajo van der Weide: Ja, dat gaan we doen. 

Charlotte Focke: Misschien kunnen jullie kijken naar een samenwerking met Husk.   

 

Groeten van Rob Littink 

Scholte Boels: Groeten van Rob Littink.  

Annajo van der Weide: Groeten terug.  

 

Kaartverkoop dagreiscommissie 

Gerbrich Ferdinands: Door online kaartverkoop hebben VIP-leden volgend jaar voorrang om 

een kaartje te kopen.  

 

 

Klaas Wilts sluit de vergadering om 20.40 uur. 


