
ALV Datum: 20 april 2018, 20:00-23:00  1 
Locatie: Science Park 904, Vergaderzaal USC  2 
----- * Refereert aan actiepunt ---- 3 
----- ^ Refereert aan voorgestelde aangenomen wijzigingen ---- 4 
 5 
Aanwezigen: 8 (9 om 21:10) (8 om 21:15) 6 
Dirk van Veen  7 
Bibi Geurtz  8 
Wouter Smit (Weggegaan om 21:15) 9 
Maudi Grotendorst 10 
Thomas de Groot 11 
Marjolein Seinen  12 
Erik van Egmond  13 
Mitch Meeusen 14 
Kendra Rademaker (Binnengekomen om 21:10) 15 
 16 

1. Opening vergadering 17 
Maudi opent de vergadering om 20:05 18 
 19 
2. Mededelingen 20 
Machtigingen worden voorgelezen door Thomas: 21 
Mark Hoffer machtigt Marjolein Seinen 22 
Sylvia Drijver machtigt Marjolein Seinen 23 
Philine van Vliet machtigt Thomas de Groot 24 
Michael van der Werve machtigt Thomas de Groot 25 
Abigail Zonneveld machtigt Erik van Egmond 26 
Tom Pelsmaeker machtigt Erik van Egmond 27 
Gavin Pelan machtigt Maudi Grotendorst 28 
Brechje Boeklagen machtigt Maudi Grotendorst 29 
Jelle Jan Bankert machtigt Mitch Meeusen 30 
Nesha Narain machtigt Wouter Smit 31 
Merlijn van Rij machtigt Wouter Smit 32 
 33 
Wouter: Aankomende dinsdag is de project plus pitch avond. Hier wordt verwacht dat een of 34 
meerdere bestuursleden een pitch van vijf minuten geeft. Daarna is er tijd voor het jurypanel 35 
om 5 minuten lang vragen te stellen over het project. Op dit moment hebben vijf andere 36 
verenigingen ook plannen ingediend voor de homerun Award van 1000 euro. We moeten 37 
dus een goede spreker neerzetten zodat we één van de twee home run Awards binnen 38 
kunnen slepen. 39 
 40 
Dirk: Op dit moment zijn we met weinig mensen op deze ALV. Dit betekent ook dat deze 41 
mensen veel macht hebben. Ten eerste door machtigingen en ten tweede door de lage 42 
opkomst. Ik weet niet of we hierdoor in de problemen komen als het om stemmingen gaat 43 
waar de vereniging mogelijk verdeeld over is, oftewel de nieuwe vorm van de 44 
bestuurswissel. Mogelijk is het goed om per stemming te bepalen of we deze door laten 45 
gaan of dat we het uitstellen naar een volgende ALV. 46 
Maudi: We zullen de stemming over de notulen en de contributie wel door laten gaan, 47 
aangezien we denken dat de vereniging hier niet veel bezwaren over heeft, maar we moeten 48 
kijken of we de bestuurswissel uitstellen naar de volgende ALV. Mogelijk zijn er ook nog 49 
aanpassingen nodig die eerst nog moeten worden doorgevoerd. 50 
 51 
3. Vaststellen agenda 52 



Mogelijk zullen we stemming over de nieuwe vorm bestuurswissel uitstellen naar de 53 
volgende ALV. Dit zal bij het bespreken van de nieuwe vorm bestuurswissel worden 54 
besloten. 55 
 56 
4. Keuren notulen 2017-01-26 57 
Bij de stemming voor het keuren van de notulen van 2017-09-22 klopt het aantal stemmen 58 
niet met de stemgerechtigden die bovenaan staan bij de notulen. Na het terugluisteren van 59 
de vergadering zijn we eruit dat hoewel Dyana volgens de notulen pas na de stemming over 60 
de notulen officieel gemachtigd was door Milena, de stem van Milena al wel was meegeteld 61 
bij de stemming over de notulen. Hierdoor klopte de telling niet. De machtiging was eigenlijk 62 
al goedgekeurd maar niet goed opgeschreven. Door dit aan te passen in de notulen kloppen 63 
de stemmingen allemaal. 64 
 65 
Opmerkingen Sylvia taaltechnisch. 66 
34: Van à kleine letter: van 67 
50: KOMMA zodat 68 
55: KOMMA zodat 69 
276: die à mag er gewoon aan vast met kleine letter als 1 zin 70 
289: KOMMA maar 71 
299: KOMMA maar 72 
Consistentie: 302 vier, 270 4e (of alles uitschrijven of alles met cijfers) 73 
331: gekocht = gevolgd? 74 
331: goede mag weg (meevaller is al goed) 75 
335: er of dat moet weg 76 
346: KOMMA dus 77 
383 gegaan = geworden 78 
442: dit = die 79 
422: KOMMA terwijl we er wel inkomsten uit konden halen 80 
452: draait de KRENT kosteloos 81 
457: KOMMA hoeft 82 
507: KOMMA is 83 
605: daar = daarvoor en dan voor later in de zin weglaten 84 
610: KOMMA omdat 85 
623: KOMMA omdat 86 
635: KOMMA zie 87 
696: ik vind aanpassingen mooier dan veranderingen. Misschien: de aanpassingen om de 88 
contributie te splitsen in het HR… 89 
705: dat DIT de 90 
707: uitgewerkt KOMMA ofwel 91 
742: als = dan (bij) 92 
838: dit is niet echt aannemen. Ik zou zeggen: Optie 3 wordt verder uitgewerkt. 93 
845: geplaatst, voor 94 
835: KOMMA zodat 95 
 96 
Vragen Sylvia 97 
343: In welke richting is dit verschil? 98 
Erik: beide verschillen, het verschil in opkomst tussen vorig jaar en dit jaar. Maar ook het 99 
verschil tussen het vrijdansen en de workshops en andere activiteiten. 100 
 101 
396: Had Wouter hier niet ook nog een korte speech gegeven? Of hier verwijzen dat dit later 102 
genoemd wordt. 103 
Thomas: De speech was verplaatst, zodat het in de juiste context staat. Maar een verwijzing 104 
naar de speech verduidelijkt dat Wouter bij het weggaan zijn speech heeft gegeven. 105 
 106 



429: Hoe staat het met het promotiefilmpje? 107 
Marjolein: Het promotiefilmpje moet nog gemaakt worden. Door technische problemen is het 108 
nog niet eerder gelukt. Maar het promofilmpje zal klaar zijn voor de intreeweek. 109 
 110 
445: Hebben jullie een idee waar jullie dit geld zouden kunnen inzetten? 111 
Erik: We gaan het geld inzetten voor betere docenten terwijl het entreegeld gelijk houden 112 
voor leden en niet leden. 113 
 114 
496: Dit komt nu een beetje uit het niets. Misschien iets toevoegen van een reden? 115 
Thomas: Een toevoeging zal erbij worden gevoegd. De reden was dat Caroliene zich niet in 116 
de rol van raadslid zag. 117 
 118 
498: Wie zegt dit? 119 
Thomas: Wordt nog opnieuw geluisterd. 120 
 121 
662: Is dit gedaan? Er staat geen ^ bij 122 
Erik: De aanpassingen zijn gedaan.  123 
 124 
729-732: Is dit niet tegenstrijdig: het kandidaatsbestuur kan het eisen, maar we willen niet 125 
dat iedereen toegang krijgt. 126 
Maudi en Erik vult aan: We willen niet dat iedereen van de vereniging zomaar toegang krijgt. 127 
Daarom heeft enkel het ingestemde kandidaatsbestuur recht om dit te eisen. 128 
 129 
Vragen tijdens de ALV 130 
Dirk: In regel 248 staat niet waar de stemming over gaat. Misschien is het handig om dit aan 131 
te passen. 132 
Thomas: De regel in 248 gaat over het stemmen over de notulen. Dit zal nog een keer 133 
duidelijker gemaakt worden in de notulen. 134 
 135 
Dirk: In regel 94 gaat het over de nieuwe regelgeving omtrent de persoonsgegevens. In de 136 
zin staat dat dit van belang is voor de nieuwe leden. Moet dat niet voor het nieuwe bestuur 137 
zijn? 138 
Maudi: Het gaat erover dat het nieuwe bestuur op de hoogte moet zijn van de nieuwe 139 
wetgeving en deze wetgeving als het nodig is ook duidelijk kan maken aan de nieuwe leden. 140 
Door bijvoorbeeld extra accepteer voorwaarden. 141 
 142 
Stemming: De notulen 2017-09-22 worden aangenomen mits de aangenomen 143 
wijzigingen worden doorgevoerd. 144 
 145 
Voor: 19 146 
Tegen: 0 147 
Onthouden: 0  148 
Blanco: 0 149 
 150 
Conclusie: De notulen 2017-01-26 zijn aangenomen mits de aangenomen wijzigingen 151 
worden doorgevoerd. 152 
 153 
5. Nieuwe vorm bestuurswissel 154 
Maudi presenteert: 155 
Vanuit de vorige ALV kwamen er bestuurswissel opties uit die verder uitgewerkt werden.  156 
Bestuurswissel optie 1: 157 
In juni wordt het kandidaatsbestuur tijdens de ALV ingestemd als kandidaatsbestuur. Het 158 
kandidaatsbestuur krijgt vanaf dan toegang tot alle systemen en mag zich tijdens de zomer 159 
klaar gaan maken voor het komende jaar. Dit doen ze door een begroting en beleidsplan te 160 



schrijven. In september wordt er een nieuwe ALV opgezet waar het kandidaatsbestuur wordt 161 
ingestemd als nieuw bestuur.  162 
 163 
Bestuurswissel optie 2: 164 
In juni wordt het kandidaatsbestuur tijdens de ALV ingestemd als kandidaatsbestuur. Het 165 
kandidaatsbestuur krijgt vanaf dan toegang tot alle systemen en mag zich tijdens de zomer 166 
klaar gaan maken voor het komende jaar. Dit doen ze door een begroting en beleidsplan te 167 
schrijven. Vanaf twee weken voor de wissel en tot één dag voor de wissel mag er bezwaar 168 
worden ingediend. Als er bezwaar op één of meerdere leden wordt ingediend, dan wordt een 169 
nieuwe ALV gepland waarin de leden waarvoor bezwaar was ingediend opnieuw moeten 170 
worden ingestemd. Als er geen bezwaar wordt ingediend, dan wisselt het bestuur 171 
automatisch op de eerste dag van het nieuwe boekjaar.   172 
Het oude bestuur wordt een adviesorgaan bij de automatische dechargatie, totdat alle taken 173 
van het oude bestuur zijn afgerond en ze bij de eerstvolgende ALV gedechargeerd kunnen 174 
worden. 175 
 176 
Wouter: Waarom willen dit vastleggen? Wat is de redenatie hierachter? Wat is het verschil? 177 
Dirk (en Maudi vult aan): De bestuurswissel is op dit moment nog nergens vastgelegd. Door 178 
het vast te leggen creëren we meer duidelijkheid naar de nieuwe besturen. In optie 1 wordt 179 
voornamelijk de werkwijze, met wat aanpassingen, uitgewerkt die we nu al hanteren.  180 
In optie 2 wijzigen we dat het bestuur per ALV wordt ingestemd, want met optie 2 wordt het 181 
kandidaatsbestuur automatisch bestuur op 1 september.  182 
De bestuurswissel is op dit moment nog helemaal nergens vastgelegd. In optie 1 worden 183 
alleen dingen vastgelegd. In optie 2 wordt het bestuur automatisch bestuur op 1 september.  184 
 185 
Vragen Sylvia: 186 
Ik vind bij optie 1: 187 

i.De leden van het kandidaatsbestuur worden gekozen om toe te treden tot het bestuur bij de 188 
volgende ALV 189 
Niet duidelijk genoeg waarnaar de volgende ALV verwijst. Is dat diezelfde als 14.1 der 190 
statuten? Dan is het misschien duidelijker om dat er nog bij te zetten. 191 
Maudi en Erik vult aan: De verwijzing kan worden toegevoegd zodat het duidelijk is naar 192 
welke ALV het wijst. 193 
* Aanpassen van de wijziging in optie 1. 194 
  195 
En bij optie 1 zou ik het volgende stukje nog toevoegen: 196 
a. Het aftredend bestuur zal vanaf de ALV in de laatste maand van het academisch jaar 197 
tot de eerstvolgende ALV (waarop het kandidaatsbestuur zal worden aangenomen) het 198 
kandidaatsbestuur begeleiden 199 

i.Het oude bestuur is verantwoordelijk voor het begeleiden van het nieuwe bestuur in haar 200 
taken. 201 

ii.Het oude bestuur is verantwoordelijk voor het afmaken van eigen bestuurlijke taken die nog 202 
niet afgerond zijn. 203 
Zodat dat ook bij optie 1 staat genoemd. 204 
Maudi (en Erik vult aan): We voegen alleen de eerste subtekst(i) bij aan optie 1. De tweede 205 
subtekst staat al in de statuten beschreven en hoeft niet nog een keer genoemd te worden 206 
als er voor optie 1 gekozen wordt.   207 
* Aanpassen van de wijziging in optie 1 208 
 209 
Wouter: Optie 2 ziet er in mijn mening erg complex uit. Zeker met de automatische wissel is 210 
het een ambitieus nieuw systeem. Is dit ook daadwerkelijk nodig? 211 
Erik (en Maudi vult aan): Ja, wij denken van wel. Tijdens onze bestuurswissel met het oude 212 
bestuur merkten we dat we tegen een aantal hordes aan liepen waardoor we niet de 213 



informatie konden krijgen die we wilden. Daarnaast is het voor ons ook belangrijk dat we het 214 
boekjaar en de bestuurswissel gelijktrekken. Dit heeft veel voordelen voor de overdracht. 215 
 216 
Dirk: Ik ben van mening dat het verstandig is om de stemming uit te stellen naar een 217 
volgende ALV. Meer leden kunnen dan mogelijk nog aanwezig zijn, zeker omdat het over 218 
een complex systeem gaat dat we in willen brengen in de vereniging. Er moeten nog een 219 
aantal dingen worden aangepast zodat de teksten voor beide opties ook kloppen met de 220 
nieuwe informatie. 221 
Maudi: Dan besluiten we om de stemming voor de twee opties uit te stellen naar de 222 
volgende ALV. 223 
 224 
^ besloten om de stemming uit te stellen naar de volgende ALV 225 
 226 
Kendra komt de vergadering binnen (21:10) 227 
 228 
6. Verandering Contributie 229 
 230 
Erik presenteert: 231 
De reden om de contributie aan te passen is om het aantrekkelijker te maken voor de 232 
studenten. Door de contributie te verlagen is de stap om lid te worden en lid te blijven voor 233 
studenten verlaagd. Daarnaast zullen de totale inkomsten die we via de contributie 234 
binnenhalen niet veranderen. Dit hebben we gebaseerd op een gelijk aantal leden als op 1 235 
september 2017 hadden en dezelfde verhouding van studenten en niet-studenten die we op 236 
1 september 2017 hadden.  237 
We hebben daarnaast ook de kosten en baten van de vereniging onder de loep genomen en 238 
hierdoor kunnen we nu een stuk beter voorspellen hoe hoog de contributie moet zijn voor 239 
het volgende jaar om alle activiteiten te kunnen betalen. Deze berekeningen worden 240 
toegevoegd aan het witboek, zodat volgende besturen hier ook iets aan hebben, maar ze 241 
zijn niet verplicht om deze berekening te volgen. Wat wel gebeurt op het moment dat het in 242 
de HR bijlage worden toegevoegd. 243 
 244 
De contributie wordt aangepast naar: 245 

• 28 euro voor een heel jaar voor studenten 246 
• 38 euro voor een heel jaar voor niet-studenten 247 
• 17.50 euro voor een half jaar voor studenten 248 
• 24 euro voor een half jaar voor niet studenten. 249 

 250 
Stemming over de aanpassing van de contributie voor het aankomende jaar 2018/2019 251 
Voor: 20 252 
Tegen: 0 253 
Blanco: 0 254 
Onthouden: 0 255 
 256 
Conclusie: De aanpassingen van de contributie voor het aankomende jaar 2018/2019 257 
zijn aangenomen. 258 
 259 
Wouter machtigt Dirk (21:15) 260 
Wouter verlaat de vergadering (21:15) 261 
 262 
7. Update vanuit het bestuur 263 
Erik presenteert: 264 
We zijn flink gegroeid in de afgelopen weken sinds de laatste ALV hebben we alweer 15 265 
nieuwe leden en 24 nieuwe leden over het gehele jaar. Daarnaast is de opkomst op de 266 
woensdagavond ook flink gestegen in vergelijking met het eerste halfjaar.  267 



 268 
Bibi: Wat zijn de gratis activiteiten? 269 
Erik: Alle activiteiten waar niet-leden gratis naar toe mogen gaan. De Sport voor nop 270 
activiteit en de gratis beginners workshop. 271 
 272 
8. WVTTK 273 
n.v.t. 274 
 275 
9. Rondvraag 276 
Kendra: Worden er weer AmsterDance flyers gedrukt? Het lijkt mij handig dat deze ook in 277 
het Engels geprint worden. Zodat we ook gemakkelijker de internationale studenten aan ons 278 
kunnen binden. 279 
Maudi: Er worden weer AmsterDance flyers gemaakt en we gaan kijken of en hoe we dit ook 280 
in het Engels kunnen gaan printen. Het lijkt ons handig dat we deze ook hebben. Zeker ook 281 
voor de toekomst met betrekking tot de Intreeweek. 282 
 283 
 284 
Kendra: Ik had daarnaast ook een opmerking over hoe de Knuffelcup commissie was 285 
opgezet en georganiseerd. Het was erg lastig voor mij om goede inzage in de begroting te 286 
hebben, omdat deze al van te voren gemaakt was. Hierdoor miste er een aantal dingen, 287 
zoals de kostenpost onvoorziene kosten. Zelf had ik het gevoel dat het allemaal een beetje 288 
last minute geregeld moest worden. Zeker aangezien we maar met zijn drieën waren voor 289 
de commissie.  290 
Maudi (en Marjolein vult aan): Het was voor ons niet de bedoeling om de commissie zo laat 291 
pas op te starten. De nieuwe leden stonden niet te springen voor de KnuffelcupCie, dus 292 
moesten we een beroep doen op de wat oudere leden, hierdoor is de commissie pas een 293 
stuk later van start gegaan. In verband met de subsidie die vroeg moest worden 294 
aangevraagd was er door het bestuur al een begroting gemaakt. Hier kunnen we begrijpen 295 
dat het fijner was geweest dat de commissie inspraak had gehad. We zullen dit meenemen 296 
en aan het volgende bestuur uitleggen hoe ze dit volgend jaar beter kunnen aanpakken. 297 
 298 
Kendra: Hoe staat het met de andere commissies? Zijn deze al wel gevuld? 299 
Maudi: Ja de VakanCie en de EindfeeCie zijn gevuld, ook met het oog op volgend jaar 300 
bestuur voor een groot gedeelte met eerstejaars-leden. Deze commissies waren een stuk 301 
makkelijker gevuld.  302 
 303 
Kendra: Zijn jullie van plan om een sollicitatiegesprekken toe te voegen om bestuursleden te 304 
zoeken voor het nieuwe bestuur. Zelf denk ik dat deze procedure een extra professionaliteit 305 
toevoegt aan de vereniging. Zeker aangezien de kandidaat-bestuursleden een CV en 306 
motivatie kunnen opsturen, zodat er van te voren mogelijk al een schifting gemaakt kan 307 
worden. 308 
 309 
Erik (en Thomas vult aan): We verwachten niet dat sollicitatiegesprekken voor dit jaar nuttig 310 
zijn. Het probleem is dat we op dit moment nog niet de status hebben dat we deze makkelijk 311 
toe kunnen voegen aan de procedure die we nu al hebben staan. We verwachten dat de 312 
sollicitatiegesprekken en het opsturen van een CV voornamelijk afschrikkend gaat werken in 313 
plaats van in ons voordeel. We zullen het wel meenemen en in het witboek zetten. Zodat er 314 
de volgende jaren nogmaals over nagedacht kan worden. 315 
 316 
Kendra: Hoe staat het vinden van nieuwe bestuursleden? 317 
Maudi: We zijn actief aan het werven om nieuwe bestuursleden te vinden voor het volgende 318 
jaar en we hebben met een aantal mensen goede gesprekken gehad hierover. 319 
 320 
 321 



Kendra: Terugkomend op mijn eerste vraag, hoe staat het met de begrotingen van de laatste 322 
commissies? Hebben deze wel de onvoorziene kosten op de begroting staan? 323 
Erik (en Maudi vult aan): De post onvoorziene kosten staan nu op alle volgende begrotingen. 324 
 325 
Dirk: We proberen nu al een aantal jaren de vereniging wat minder geld binnen te laten 326 
halen dan dat we er uit laten stromen. Hoe staat dat er nu mee? 327 
Maudi (en Erik vult aan): Alle activiteiten en commissies zijn begroot op 100 euro verlies. 328 
Daarnaast is nu de balans kloppend gemaakt en is het eigen vermogen nu onderverdeeld in 329 
verschillende potjes, zodat al het geld de juiste benaming gekregen heeft. Hierdoor kunnen 330 
we nu precies inzien hoeveel we hebben aan eigen vermogen en kunnen de kosten ook 331 
beter inschatten, zodat we preciezer kunnen berekenen hoeveel verlies we lijden. 332 
 333 
Erik stelt zich beschikbaar voor de KasCo volgend jaar. 334 
 335 
Erik: Is het alvast verstandig om de volgende ALV in te plannen, want nu hebben we meer 336 
input van de vereniging? 337 
Maudi (en Thomas vult aan): De volgende ALV zal binnenkort worden ingepland, 338 
waarschijnlijk over twee tot drie weken, zodat we op tijd de wijzigingen door kunnen voeren, 339 
voordat het nieuwe bestuur wordt ingestemd. De precieze datum zal later worden bepaald.  340 
 341 
10. Sluiting 342 
Maudi sluit de vergadering om 21:50 343 


