
ALV Datum: 15 mei 2018, 20:30-22:20  1 
Locatie: Science Park 904, Vergaderzaal USC  2 
----- * Refereert aan actiepunt ---- 3 
----- ^ Refereert aan voorgestelde aangenomen wijzigingen ---- 4 
 5 
Aanwezigen: 9 6 
Dirk van Veen  7 
Jelle Jan Bankert 8 
Wouter Smit 9 
Maudi Grotendorst 10 
Thomas de Groot 11 
Marjolein Seinen  12 
Erik van Egmond  13 
Mitch Meeusen 14 
Marcel Sondaar 15 
 16 

1. Opening vergadering 17 
Maudi opent de vergadering om 20:30 18 
 19 
2. Mededelingen 20 
Dirk: Waarom wordt er iedere keer een update gegeven vanuit het bestuur tijdens de ALV en 21 
waarom zit deze aan het einde en niet aan het begin? 22 
Maudi: De korte update die we in iedere vergadering hebben is toegevoegd, zodat we meer 23 
informatie kunnen delen naar de vereniging toe. Er is voor gekozen om de updates voortaan 24 
op het einde te houden, zodat deze mogelijk kan worden ingekort. Daarnaast probeert het 25 
bestuur zo veel mogelijk informatie te delen met de leden via andere kanalen, zodat de 26 
update zo kort mogelijk kan worden gehouden. 27 
 28 
Machtigingen worden voorgelezen door Thomas: 29 
Sylvia Drijver machtigt Jelle Jan 30 
Philine van Vliet machtigt Thomas de Groot 31 
Abigail Zonneveld machtigt Erik van Egmond 32 
Milena de Swart machtigt Erik van Egmond 33 
Brechje Boeklagen machtigt Maudi Grotendorst 34 
Nesha Narain machtigt Wouter Smit 35 
Caroliene Overweg machtigt Wouter Smit 36 
Eva Disselhoff machtigt Jelle Jan 37 
Bibi Geurtz machtigt Dirk van Veen 38 
 39 
Dirk: In de statuten staat beschreven dat alleen tijdens de eerstvolgende ALV de notulen 40 
kunnen worden besproken. Als deze notulen niet besproken worden dan kunnen ze worden 41 
goedgekeurd zonder gelezen te worden. Het belangrijkste is dat de mensen die hun 42 
handtekeningen onder de notulen zetten het eens zijn over de notulen die geschreven zijn. 43 
Eigenlijk wordt er meer tijdens de volgende ALV om advies gevraagd aan de leden of de 44 
notulen goed geschreven zijn. Uiteindelijk worden ze alleen ondertekend door de leden van 45 
het bestuur, zij zijn verantwoordelijk voor de goedkeuring van de notulen. Op het moment 46 
dat zij hun handtekening eronder zetten, betekent het dat zij achter de geschreven notulen 47 
staan. Als deze niet besproken worden, worden ze dus via de verantwoordelijkheid van het 48 
bestuur ondertekend. 49 
 50 
Aangezien er geen punt op de agenda staat over de notulen en deze nu ook niet meer kan 51 
worden toegevoegd, worden de notulen bij deze goedgekeurd als de mensen die de notulen 52 
ondertekenen erachter staan. 53 



 54 
 55 
Volgende keer kunnen de notulen ook later mee worden gestuurd, zolang we het punt al op 56 
de agenda hebben staan. De notulen moeten wel zo snel mogelijk worden meegestuurd, 57 
zodat er genoeg tijd is om ze door te lezen. 58 
 59 
* De notulen van 20 april worden ondertekend door Thomas de Groot en Maudi Grotendorst 60 
 61 
Dirk heeft een stuk ingezonden voor de nieuwe bestuurswissel en wil deze graag daar 62 
bespreken. Dit komt aan bod bij het agendapunt over de bestuurswissel. 63 
 64 
3. Vaststellen agenda 65 
n.v.t. 66 
 67 
4. Nieuwe vorm bestuurswissel 68 
In het eerste gedeelte worden beide opties besproken en aangepast. Het tweede gedeelte 69 
gaat over keuze tussen beide geoptimaliseerde opties. 70 
 71 
Dirk en Maudi presenteren het ingezonden stuk van Dirk. Daarnaast is er discussie van alle 72 
aanwezigen over de invulling van beide opties. 73 
 74 
Aanpassingen op beide opties 75 
In de ingezonden stukken heeft Dirk beide opties herschreven, zodat beide opties zo goed 76 
mogelijk passen binnen de vereniging. Het belangrijkste punt is het verschil tussen 77 
dechargeren en aftreden. Met dechargeren wordt bedoeld dat de gedechargeerde niet 78 
langer verantwoordelijk is voor alles wat zich voor de decharging afspeelde. Dit hoeft niet te 79 
betekenen dat deze persoon aftreedt. Aftreden betekent namelijk dat de persoon die aftreedt 80 
zijn functie neerlegt en dus geen verantwoordelijkheid meer draagt over komende 81 
activiteiten. Dat betekent echter niet dat deze persoon gedechareerd hoeft te worden. Hij 82 
kan nog steeds verantwoordelijk zijn voor de afgelopen periode. Deze opsplitsing van 83 
termen geeft de ruimte om beide opties met minder problemen te schrijven.  84 
Als het bestuur in optie 2 wisselt op 1 september treedt het oude bestuur af, maar worden ze 85 
pas op de ALV wel of niet gedechargeerd. Dit geeft de vereniging een stok achter de deur 86 
om ervoor te zorgen dat het oude bestuur wel al zijn taken afrondt. 87 
In beide opties wordt het woord in beginsel geplaatst, zodat we hiervan geen grote 88 
repercussies hebben, mochten we afwijken van het HR. 89 
 90 
Aanpassingen in optie 1 zie regel 142: 91 
De wissel is aangepast zodat het duidelijk is wanneer de instemming is van het 92 
kandidaatsbestuur. Dit is tot maximaal 1 maand voor de ingang van het nieuwe boekjaar. 93 
Het kandidaatsbestuur krijgt zelfstandige toegang tot alle benodigde systemen om zich goed 94 
voor te kunnen bereiden op het komende bestuursjaar. Het oude bestuur blijft wel 95 
verantwoordelijk voor alle systemen. 96 
Er is een clausule toegevoegd voor op het moment dat er geen bestuur gevonden wordt, 97 
dan vervalt namelijk deze optie en zal de eventuele bestuurswissel op de oude manier gaan 98 
en verplaatst worden naar de eerstvolgende ALV van het nieuwe boekjaar. 99 
 100 
Aanpassingen in optie 2 zie regel 163: 101 
Hier is de wissel aangepast tot 2 maanden voor de ingang van het nieuwe boekjaar. Dan 102 
kiest de ALV het kandidaatsbestuur dat automatisch bestuur wordt op 1 september, mits er 103 
geen bezwaar wordt ingediend. 104 
Het kandidaatsbestuur krijgt zelfstandige toegang tot alle benodigde systemen om zich goed 105 
voor te kunnen bereiden op het komende bestuursjaar. Het oude bestuur blijft wel 106 
verantwoordelijk voor alle systemen. 107 



5% van de leden van de vereniging of 2 bestuursleden moeten bezwaar indienen om terug 108 
te vallen op optie 1, wat betekent dat het bestuur dat jaar pas tijdens de eerste ALV van het 109 
nieuwe boekjaar wordt ingestemd. Deze bezwaren kunnen via de officiële contactpunten: 110 
het e-mailadres en het postadres, zoals vermeld op de website, worden ingediend. Deze 111 
bezwaren moeten via hetzelfde medium beantwoord worden als waar het bezwaar is 112 
ontvangen. Hierdoor kunnen de personen die bezwaar indienen controleren of het 113 
ontvangen is, zodat de kans dat een bezwaar wordt gemist zo laag mogelijk is. De 114 
bezwaarperiode is vanaf 2 weken na de laatste ALV tot 2 weken voor de start van het 115 
nieuwe boekjaar. Hierdoor is er een afkoelperiode na de ALV, zodat mensen niet meteen na 116 
de vergadering bezwaar indienen. Er is vervolgens, wanneer nodig, een periode van 4 117 
weken om bezwaar in te dienen. De reden om de deadline op twee weken voor het nieuwe 118 
boekjaar te zetten is, zodat het oude bestuur genoeg tijd heeft om voorbereidingen te treffen 119 
voor de tijd tussen het nieuwe boekjaar en de eerstvolgende ALV en zodat er genoeg tijd is 120 
om op bezwaren te reageren en eventuele gemiste bezwaren nog recht te zetten. 121 
Als meer dan 5% van de leden of 2 bestuursleden bezwaar hebben ingediend zal het oude 122 
bestuur nog bestuur blijven tot de eerstvolgende ALV. De drempel is zo gezet dat de 123 
drempel hoog genoeg is om impulsiviteit tegen te gaan, maar ook laag genoeg om de ruimte 124 
te geven om legitiem bezwaar in te dienen. 125 
Er is een clausule toegevoegd voor op het moment dat er geen bestuur gevonden wordt, 126 
dan vervalt namelijk deze optie en zal de eventuele bestuurswissel op de oude manier gaan 127 
en verplaatst worden naar de eerstvolgende ALV van het nieuwe boekjaar. 128 
Het indienen van bezwaar is lastig voor de gewone leden, omdat zij niet veel in contact 129 
komen met het nieuwe bestuur, zeker niet tijdens de vakantie. Het oude bestuur zal daarom 130 
proberen om de vereniging waar mogelijk op de hoogte te houden van het nieuwe bestuur. 131 
Dit zal niet verplicht in het HR komen te staan. Dit is ook een van de redenen waarom de 132 
drempel zo laag ligt voor het indienen van bezwaar. 133 
 134 
Op het moment dat er bezwaar wordt ingediend en er nog een extra ALV wordt ingeroepen 135 
mogen andere leden zich ook kandidaat stellen voor het bestuur, mits ze aan de 136 
voorwaarden voldoen. 137 
Maudi leest beide opties voor en waar nodig worden er nog kleine aanpassingen gedaan in 138 
de opties zelf. In de notulen hieronder staan beide opties zoals ze aangenomen zullen 139 
worden mocht de stemming dat uitwijzen. 140 
 141 
Optie 1:  142 
1. Het bestuur, zoals bedoeld in artikel 8 der statuten, wisselt in beginsel jaarlijks volgens het 143 
hier beschreven protocol.  144 
 a. Tenminste een maand voor de start van het nieuwe boekjaar kiest de ALV een 145 
kandidaatsbestuur.  146 
 b. Het kandidaatsbestuur krijgt vanaf aanstelling zelfstandige toegang tot de 147 
benodigde systemen om zich goed te kunnen voorbereiden op het komende bestuursjaar.  148 
  i. De bankrekening valt expliciet niet onder de benodigde systemen. Toegang 149 
tot (gegevens uit) de bankrekening wordt alleen verschaft onder toezicht en 150 
verantwoordelijkheid van het bestuur.  151 
  ii. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor en houdt zeggenschap over alle 152 
systemen waar toegang tot verschaft wordt. Het bestuur is gemachtigd om verschafte 153 
toegang in te trekken. 154 
 c. Aanstelling van het nieuwe bestuur (al dan niet uit leden van het 155 
kandidaatsbestuur) en aftreden van het oude bestuur geschiedt volgens stemming op de 156 
eerste ALV van het nieuwe boekjaar. 157 
 d. Decharge van het oude bestuur geschiedt volgens stemming op de ALV zoals 158 
bedoeld in artikel 14.1 der statuten. 159 
2. Indien niet tijdig een kandidaatsbestuur wordt gekozen, zal een eventuele bestuurswissel 160 
na begin van het boekjaar plaatsvinden volgens stemming op een ALV. 161 



 162 

Optie 2:  163 
1. Het bestuur, zoals bedoeld in artikel 8 der statuten, wisselt in beginsel jaarlijks volgens het 164 
hier beschreven protocol.  165 
 a. Tenminste twee maanden voor de start van het nieuwe boekjaar kiest de ALV een 166 
kandidaatsbestuur.  167 
 b. Het kandidaatsbestuur krijgt vanaf aanstelling zelfstandige toegang tot de 168 
benodigde systemen om zich goed te kunnen voorbereiden op het komende bestuursjaar.  169 
  i. De bankrekening valt expliciet niet onder de benodigde systemen. Toegang 170 
tot (gegevens uit) de bankrekening wordt alleen verschaft onder toezicht en 171 
verantwoordelijkheid van het bestuur.  172 
  ii. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor en houdt zeggenschap over alle 173 
systemen waar toegang tot wordt verschaft. Het bestuur is gemachtigd om verschafte 174 
toegang in te trekken. 175 
 c. Tenzij voldoende bezwaar wordt ingediend vanuit de vereniging, wordt het 176 
kandidaatsbestuur op de eerste dag van het boekjaar automatisch aangesteld als nieuw 177 
bestuur en treedt het oude bestuur automatisch af.  178 
  i. Bezwaren kunnen worden ingediend via de officiële contactpunten: het e-179 
mailadres en het postadres zoals vermeld op de website.  180 
  ii. Onder voldoende bezwaar wordt verstaan ten minste vijf procent van de 181 
vereniging of twee leden van het bestuur.  182 
  iii. Bezwaren kunnen worden ingediend van twee weken na aanstelling van 183 
het kandidaatsbestuur tot twee weken voor de start van het nieuwe boekjaar. 184 
iv. Bezwaren worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor het begin van het 185 
boekjaar over hetzelfde medium door het bestuur bevestigd.   186 
 d. Indien voldoende bezwaar is ingediend, zal aanstelling van het nieuwe bestuur (al 187 
dan niet uit leden van het kandidaatsbestuur) geschieden volgens stemming op een ALV. 188 
 e. Decharge van het oude bestuur geschiedt volgens stemming op de ALV zoals 189 
bedoeld in artikel 14.1 der statuten. 190 
2. Indien niet tijdig een kandidaatsbestuur wordt gekozen, zal een eventuele bestuurswissel 191 
na begin van het boekjaar plaatsvinden volgens stemming op een ALV. 192 
 193 

Discussie over de opties. 194 
 195 
Nu beide opties zijn vastgesteld kan er besloten worden welke van de twee opties het beste 196 
is voor de vereniging.  197 
 198 
Optie 1 heeft een stuk meer simpliciteit, het kandidaatsbestuur wordt wel tijdens de ALV in 199 
juni ingestemd maar de leden van het kandidaatsbestuur worden pas echt bestuur op de 200 
wissel ALV in september, op hetzelfde moment dat het voorgaande bestuur aftreedt en 201 
gechargeerd wordt. Gezien het kandidaatsbestuur niet automatisch op 1 september 202 
aangenomen wordt als bestuur, valt het boekjaar dus nog steeds niet gelijk met de start van 203 
het nieuwe bestuur.  204 
 205 
Optie 2 heeft meerwaarde als het gaat om de extra dingen die we nu met deze optie ook 206 
indekken. Zo wordt het bestuur automatisch vanaf 1 september bestuur, dit zorgt ervoor dat 207 
de begroting een stuk makkelijker gemaakt kan worden, omdat er geen doorschuivingen 208 
nodig zijn tussen bestuursjaren, omdat deze nu tegelijkertijd wisselen. Daarnaast kan het 209 
nieuwe bestuur meteen in het nieuwe jaar aan de slag, aangezien het nieuwe bestuur 210 
meestal al een groot gedeelte van september moet regelen. 211 
Om optie 2 goed te laten verlopen ieder jaar, is er een extra bezwaar ronde aan de optie 212 
toegevoegd, omdat het kandidaatsbestuur niet zonder inspraak van de vereniging 213 



automatisch bestuur kan worden op 1 september. Om dat in te dekken kan er bezwaar 214 
worden ingediend tot twee weken voor de start van het jaar.  215 
 216 
Na discussie over de voor- en nadelen van beide opties is er overgegaan op de stemming 217 
van de bestuurswissel. 218 
 219 
Stemmen over optie 1 en 2 van de bestuurswissel zoals deze hierboven beschreven 220 
zijn.  221 
Het aantal stemgerechtigden: 18 222 
 223 
Optie 1: 5 224 
Optie 2: 13 225 
Onthouden: 0 226 
Blanco: 0 227 
 228 
Optie 2 is, zoals in deze notulen beschreven is, aangenomen als de nieuwe vorm voor de 229 
bestuurswissel. 230 
* Optie 2 wordt toegevoegd aan het HR 231 
 232 
5. Korte update Bestuur  233 
Er zijn in de afgelopen maanden meer aanwezigen geweest bij de activiteiten in vergelijking 234 
met het begin van het jaar. De hoeveelheid leden en niet-leden die naar activiteiten zijn 235 
beide toegenomen. 236 
 237 
6. WVTTK 238 
n.v.t. 239 
 240 
7. Rondvraag 241 
Dirk: Gaan we na de ALV nog iets met zijn allen drinken? En ondertekenen de voorzitter en 242 
de secretaris de notulen van de vorige ALV. 243 
Maudi: Ja op beide 244 
 245 
8. Sluiting 246 
Maudi sluit de vergadering om 22:20 247 


