
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

USLAS ATLAS 

NOTULEN              

  
DATUM: 1 april 2014 

AANVANG: 19:30 

LOCATIE: Drift 21, zaal 0.32 

  

Aanwezig: 

Bestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg, Saskia 

Huijgen. 

Leden: Vivian Hartlief, Annabelle Poelert, Roy van den Berg, Willem van der Madern, 

Teun Ketelaars, Caspar Schoevaarts, Helene van de Ven, Ina Klamer, Suzanne Klerkx, 

Emma Groenendijk, Brechje Bosman, Marieke Martens, Anne Jonker, Giovanni Nunes, 

Romee Klis, Veronique Swiebel, Saïd El khouani, Rosa Wevers, Alwin van der Ven, 

Siegert van den Berg, Lieke van der Meer, Mara Verdaasdonk. 

  

Sophia Evertse komt om 20:23 binnen. 

  

Cika Schulz en Merel Holman komen om 20:39 binnen. 

  

1. Opening 19:40 

Julia Matser opent de derde Algemene Ledenvergadering van het negende bestuur van 

USLAS Atlas om 20:15. Ze presenteert de agenda. We delen de papieren want het is 

zonde van de bomen om elke ALV zoveel papier te gebruiken. Er kunnen agendapunten 

worden toegevoegd.  

  

2. Mededelingen 

Julia Matser begint met de mededelingen vanuit het bestuur. Het abonnement op de 

360 magazine is verlengd en het tijdschrift ligt op de kamer. Daarnaast maken we op de 

volgende borrel, 8 april, het kandidaatsbestuur bekend. Verder komt er weer een A6 

feestje aan op 22 april. De Ragweek is op zoek naar een nieuw bestuur voor volgend 

jaar, dus meld je aan. Verder zijn de atlasonderbroeken en de bestuurskalender op de 

kamer te koop. De onderbroeken zijn 7,50 voor de grote reis en 10 euro na de grote reis. 

Ze zijn zwart met een groen logo. De bestuurskalender is heel sexy en is 5 euro. Julia is 

bezig met het organiseren van een dag waarbij we alle studies die lijken op wat wij doen 



bij elkaar gaan brengen. Dit wordt een dag waarop we gaan debatteren en praten met 

onder andere Beta gamma, ATLAS in Twente, en verscheidene University Collages. 

  

Pim van den Brink laat een filmpje zien over UUMUN en geeft informatie. 

  

3. Goedkeuren notulen 

Julia Matser gaat verder met het goedkeuren van de notulen. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

4. Vaststellen agenda 

Julia Matser vraagt of iemand een punt wil toevoegen aan de agenda. Nathalie 

Immerzeel krijgt straks het woord bij de financiën en Daan van den Berg zal de 

aanpassingen aan het Huishoudelijk Regelement presenteren. 

  

5. Financiën 

Nathalie Immerzeel heeft ten eerste enkele mededelingen. Allereerst zijn de 

boekeninkomsten heel goed uitgevallen. Saskia Huijgen heeft uitstekend werk geleverd. 

Daarnaast komt er een creditcard.  De aanvragen zijn ingediend, nu is het afwachten op 

goedkeuring van de ING. Verder zijn de vesten gemachtigd en liggen ze op de 

Atlaskamer. Voor iedereen die nog activiteiten moet betalen, Nathalie gaat dit 

binnenkort verwerken dus wees gewaarschuwd. 

6. Presentatie afrekening 2013 

Nathalie Immerzeel presenteert de jaarafrekening van het boekjaar 2013. Voor volledige 

informatie en opmerkingen van Nathalie en het bestuur verwijst ze door naar de site. 

  

Nathalie vraagt of iemand vragen of opmerkingen heeft over de baten. 

  

Siegert van den Berg: Onder het streepje samenwerkingsverbanden, bij totaal, staat 500 

in plaats van 571,31. 

  

Nathalie: Bedankt, ik zal het aanpassen. Zijn er verder nog vragen? Dan gaan we verder 

met de lasten. 

  

Nathalie Immerzeel presenteert de eerste slide van de lasten en vraagt daarna of er 

verder nog vragen zijn. Ze dringt erop aan dat commissies hun budget op mogen maken 

ten goede aan alle leden. 

  

Alwin van der Ven: De klassieke avond zit er nog niet bij 



  

Nathalie: Nee, deze afrekening gaat over 2013. De klassieke avond was in 2014. 

  

Pim van den Brink: Krijgen we nog een overzicht van wat we nu in de kas hebben. 

  

Nathalie: Ja dat komt later deze avond. 

  

Nathalie ziet dat de bedankjes nog niet goed verwerkt zijn, dat zal ze aanpassen. 

  

Siegert van den Berg legt kort de Afboekingen van de debiteuren uit. Siegert zit in Baten 

en Lasten. Voor een exacte uitleg van de debiteuren kan contact worden opgenomen 

met Nathalie Immerzeel, Siegert van den Berg, en Justin Hoek. Daarna gaat Nathalie 

weer verder. 

  

Emma Groenendijk: Dat geld wat over is, is daar al een plan voor? 

  

Nathalie: Dat zal ik je zo laten zien. 

  

Roy van den Berg: De bankkosten zijn zoveel toegenomen omdat er veel kleine 

betalingen zijn gedaan. Bij een zakelijke rekening moet je 1 cent betalen per transactie 

dus na zoveel transacties is dat een aanzienlijk bedrag.  

  

Nathalie Immerzeel presenteert de Balans. Roy van den Berg springt haar bij. Nathalie 

bedankt hem en neemt het stokje weer over. 

  

Nathalie: Zijn er nog vragen over de balans? 

  

Roy van den Berg: Wel een opmerking. De reservering staat wel op de hoofdrekening, 

maar je mag er eigenlijk niet aan komen. Het is allemaal fictief natuurlijk en niet echt 

geld, maar zwevend geld. Een voorbeeld hiervan is fonds voor het lustrum of 

veranderingen van je statuten. Je reserveert het fictief. 

  

Annabelle Poelert: Wordt het statutaire fonds goedgekeurd op de ALV? 

  

Nathalie: Als deze jaarafrekening wordt goedgekeurd dan is het statutaire fonds ook 

goedgekeurd. 

  



Pim van den Brink: We hebben veel geld verdiend, stel het gaat zo door, wat dan? Je 

laat een  niet fonds namelijk niet oneindig groeien. 

  

Nathalie: Het is inderdaad zaak om dat in de gaten te houden, maar een groot deel van 

dit bedrag komt uit meevallers. Ik heb op de begroting voor 2014 daar al rekening mee 

gehouden en het in het overdrachtsdocument gezet. Verder is het zaak dat commissies 

geld op maken maar niet in exces. 

  

Vivian Hartlief: Vorige keer was er een verhaal over computers. We zouden er een gratis 

krijgen, hoe zit het daar mee? 

  

Nathalie: We hebben een gratis computer gekregen, het is een oud computertje. Het 

bedrag wat apart is gezet voor computers hebben we gebruikt voor de site. Deze is 

enkele keren gehackt en moest geüpdate worden en onderhouden blijven. Stijn Peeters 

heeft veel geholpen en we hebben besloten om hem uiteindelijk in dienst te nemen 

tegen betaling. Zijn loonkosten zitten onder andere ook in die gift voor volgend jaar. 

  

Roy: Staat dat op de begroting, of hoe ga je dat doen. Waar valt het onder, die kosten 

van Stijn? En waar valt het potje van Stijn nu onder? 

  

Nathalie: In de begroting voor 2015 moet er ook een kopje met site komen inderdaad. 

  

Vivian: Is Stijn bereid om dat te blijven doen? 

  

Nathalie: Ja, we hebben hem gecontracteerd. Hij staat bij ons onder contract voor 

minimaal een jaar met een opzegtermijn van drie maanden. 

  

Annabelle Poelert: Hoezo staat er niets meer op de spaarrekening? 

  

Nathalie: Dat zit in het bedrag van de grote reis en alle andere betalingen. Dat komt 

daarna wel weer terug, zoals je kunt zien in debiteuren. 

  

Sophia: Ik was benieuwd hoeveel Stijn betaald krijgt. 

  

Nathalie: We zijn opzoek gegaan naar een sitebouwer maar kwamen al snel uit op 

bedragen rond de 750 euro. We hebben hem voor 35 euro per uur kunnen regelen, een 

normale prijs. We hebben hem ingehuurd voor 10 uur, dus dat is 350 euro. Maar hij 



heeft er nu al veel meer uur in zitten terwijl het toch 350 euro blijft. We krijgen dus 

eigenlijk een soort van korting. 

  

Roy: Voor de volgende afrekening is het misschien ook duidelijk om de crediteuren op te 

splitsen. Doorgeven aan de opvolger? 

  

Nathalie: Zal ik doen. 

  

Annabelle: Ik zat te twijfelen over het nut van het potje Statutaire verbeteringen. Het 

boekhouden is nu bijvoorbeeld heel veel werk, misschien kunnen we beter geld 

uitgeven aan een nieuw boekhoudprogramma? 

  

Nathalie: Het huidige boekhoudprogramma werkt prima. Problemen omtrent 

boekhouden liggen vooral aan de onduidelijkheid die daarachter schuilgaat. Daar komt 

bij dat ik niet op één computer een programma ga downloaden. Dan kan ik de 

boekhouding enkel op de kamer doen. 

  

Annabelle: Een vereniging had een eigen boekhoudingprogramma geschreven, 

misschien is dat een idee? 

  

Nathalie: Daar gaan we achteraan. 

  

Julia: Misschien kunnen we de Statutaire verbeteringen/boekhoud pot veranderen naar 

Professionalisering bestuursvoorzieningen? 

  

Siegert: Nog even over het boekhoudprogamma. Met veranderen ervan moeten we wel 

voorzichtig zijn, want het is breed gedragen en een goed systeem. Als je via zo’n 

studievereniging koopt snapt niemand hoe het werkt, en zeker voor later. 

  

Nathalie: Overkopen van een andere vereniging is inderdaad niet gewenst, maar om ons 

heen kijken maakt niet uit. 

  

Roy: Andere verenigingen gebruiken ook programma’s die geld kosten maar wel goed 

werken dus misschien is het wel het onderzoek waard? Daarnaast wilde ik vragen of er 

een regel over het statutair fonds in het HR staat? Fonds bijzondere uitgaven heeft dat 

bijvoorbeeld wel, daar stel je mee veilig dat het geld alleen daarvoor gebruikt kan 

worden waar jullie willen dat het voor gebruikt wordt. Zo zet je het veilig voor 

toekomstige besturen. Misschien handig om dat ook bij het statutair fonds te doen? 



 

Julia: We kunnen nu geen dingen aan het huishoudelijk regelement teovoegen. We 

zullen dit op de volgende ALV doen. Verder is het een goed punt. 

  

Saïd: Ik ben benieuwd naar de gift voor 2015. Is dat bijvoorbeeld voor als de subisdie 

voor het introkamp lager wordt? 

  

Nat: Ja, bijvoorbeeld. 

  

Roy: Misschien moet je het fonds statutaire verbeteringen niet in een potje doen, maar 

dat je het bij de groei van het eigen vermogen zet. 

  

Julia: Het is een reservering die gemaakt wordt waar nog geen harde regels over zijn. 

Die komen volgende ALV. 

  

Lieke van der Meer: In hoeverre hou je rekening met de groei van Atlas en het budget 

van commissies. Last minute organiseert bijvoorbeeld een grote reis voor meer mensen 

maar met hetzelfde geld. Wat gaan jullie daar aan doen? 

  

Nathalie: We hoopten dat commissies van zich lieten horen in hun jaarplan zodat we het 

daar op konden aanpassen. Dat is voor dit jaar geslaagd, en we verwachten dat dit in de 

toekomst geen probleem hoeft te zijn. 

  

  

  

Paue 20.20-20.30 

  

7. Stemmen over afrekening 

Nathalie: Voor nu gaan we de naam van het statutaire fonds niet wijzigen. Voor de 

volgende ALV moeten we nog even overleggen hoe we het in het HR willen hebben. Voor 

nu zijn we niet zeker of we het programma voor de boekhouding een noodzakelijk 

probleem vinden. We laten het vooralsnog dus nog hetzelfde en volgende ALV wordt er 

meer over gezegd. Iedereen is het daarmee eens. 

Nathalie Immerzeel luidt de stemming in. Er kan blanco, voor, of tegen worden 

gestemd. 

Blanco: 0 



Voor: 22 

Tegen: 0 

De afrekening wordt goedgekeurd. Nathalie bedankt Baten en Lasten en Roy van den 

Berg voor hun inspanning. 

8. Reflectie 

Daan van den Berg presenteert het HR zoals goedgekeurd op de vorige ALV. Er zijn 

enkele opmerkingen: 

Art. 13: 

Vivian Hartlief: Er staat nu rekeningnummer in plaats van Bankrekeningnummer. 

  

Art. 42: 

Annabelle Poelert: Hij/zij in plaats van hij? 

  

Art. 61: 

Siegert van den Berg: Feestdagen toevoegen? 

  

Daan: Ik zal de toevoegingen meenemen en aanpassen. Bedankt. 

  

Stemmen: 

Voor: 22 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

  

Julia Matser neemt het woord. 

Julia: Ik zal even vertellen wat we tot nu toe hebben bereikt. Er is zojuist een potje 

aangemaakt voor statutaire verbeteringen. Deze verbeteringen gaan we opsporen en 

eruit halen met behulp van een notaris. Verder hebben we met Stijn aan de site gewerkt 

en deze is nu beveiligd en steviger dan eerst. De achterkant van de site ziet er 

makkelijker en professioneler uit. Daarnaast kan je vanaf nu met Facebook reageren op 

de site. 

  

Vivian: Komt er een zoekfunctie? 

  

Daan: Nee, dat is heel moeilijk en duur. 

  



Julia gaat in de tweewekelijkse mail aangeven dat er vanaf nu een optie is om je eigen 

gegevens aan te passen op de Atlassite. Geef dus je hoofdrichting aan! 

  

9. Rondvraag 

Julia bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Ze gaat iedereen persoonlijk af. 

  

Giovanni Nunes: De locatie stond niet in de tweewekelijkse mail. 

  

Julia: Excuses. 

  

Annabelle Poelert: Ik wil graag een compliment geven voor de nieuwe persoonlijke 

aanhef van de mail. 

  

Julia: Bedankt! 

  

Brechje: Ik vind het juist niet prettig. 

  

Julia: Wat vervelend, we zullen het meenemen in onze evaluatie. 

  

Julia: De biertjes gaan helaas niet lukken want we zijn de pinpas vergeten. 

 

Zaal: OOOOHHH 

  

Julia: 1 april. 

  

Zaal: Meh. 

  

10. Sluiting              

Julia sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:40. 

  

 


