
ALGEMENE LEDENVERGADERING
USLAS ATLAS
NOTULEN

DATUM: Woensdag 14 maart 2013
AANVANG: 19.30
LOCATIE: Drift 21, Sweelinckzaal

Aanwezig:
Bestuur: Sophia Evertse (voortzitter), Annabelle Poelert (secretaris), Roy van den Berg (penningmeester), 
Mert Blommestijn (vicevoorzitter), Irene Krijgsman (commissaris onderwijs).

Leden: Rosanna Denis, Francisca Seele, Lianne van Setten, Brechje Bosman, Jessie Poelsma, Anne 
Kamphorst, Marius van der Knaap , Tessa Stoffelsen, Remy Middelhofff, Justin Hoek, Vivian Hartlief, Stijn 
Peeters.

1.Opening
Sophia Evertse opent de vergadering om 19:40

2.Mededelingen
Sophia Evertse start de algemene ledenvergadering met een aantal mededelingen. Allereerst zegt ze dat 
ze het fijn vindt dat iedereen er is, omdat het een belangrijke algemene ledenvergadering is. Ze kondigt 
aan de agenda nog eens te willen doornemen aangezien er wat veranderingen zijn. Zo zullen we vandaag 
een kwartier eerder eindigen; om half 10. Dit komt omdat we vanavond het driejarenplan alleen maar 
globaal door zullen nemen. Het doornemen van het driejarenplan met de leden hoeft namelijk officieel niet 
van de statuten of het huishoudelijke reglement. Toch wil het Atlasbestuur graag haar transparantie waar-
borgen door dit wel te doen. Het gehele document komt bovendien op de website te staan, zodat er op de 
volgende algemene ledenvergadering nog op- of aanmerkingen kunnen worden gemaakt.
Na deze eerste mededeling kondigt Sophia Evertse aan dat er na de ALV een borrel zal plaats vinden voor 
de aanwezigen met een gratis biertje van Atlas. Na dit gezegd te hebben vraagt Sophia Evertse of er nog 
aanwezigen zijn die een mededeling hebben. Dit is niet het geval. 

3.Goedkeuren notulen
Na de mededelingen wordt er over gegaan op het goedkeuren van de notulen van de algemene ledenver-
gadering van 19 december 2012. Sophia Evertse neemt bladzijde voor bladzijde door. Er is geen enkele 
op- of aanmerking op de notulen. De notulen zijn dan ook bij deze goed gekeurd.

4.Vaststellen van de agenda
(Tessa Stoffelsen, Remy Middelhofff en Justin Hoek komen om 19:43 binnen).
Sophia Evertse vraagt of er iemand is die een punt wilt toevoegen aan de agenda. Niemand wil een punt 
toevoegen. Hierna draagt Sophia Evertse het woord over aan Roy van den Berg.

5.Jaarafrekening 2012
Roy begint met het uitleggen van de afrekening. De afrekening bestaat uit een resultaten rekening en 
een balans. De vergadering zal beginnen met het doornemen van het overzicht en uiteindelijk de balans. 
Onderaan de slides van de powerpoint staan de noten en de verantwoording van de hele afrekening. 
De Noten slaan we over tijdens het bespreken van de afrekening, want dat is een samenvatting van de 
rest van de afrekening. Roy wijst er op dat op pagina 3 een opvallend ding te zien is; sterretjes voor een 
aantal posten. De inkomsten van die posten waren nog niet binnen voor 2012. Dit zijn de posten van de 
debiteuren van Atlas. Als we de afrekening behandelen zonder de debiteuren is het zo onoverzichtelijk dat 
de afrekening onbegrijpelijk wordt. Houdt wel bij het doornemen van de afrekening in het achterhoofd dat 
deze posten nog niet binnen zijn gekomen in 2012. De meeste zijn nu wel al binnen in 2013, maar 1 de-



cember 2012 waren ze nog niet binnen. Hier zullen we nog apart op ingaan bij het onderdeel debiteuren 
van de afrekening.
Roy van den Berg begint het bespreken van de afrekening bij de vaste voet. De subsidie per lid is 300 
euro hoger geworden, terwijl de locatie van het introkamp 300 euro lager is uitgevallen. De opleiding 
betaalt  het introkamp door 2 x 1300 euro over te maken. Er is helaas geen tekort op de begroting voor 
het introkamp want dan legt de opleiding nog extra 300 euro in.
De contributie van de leden is iets lager uitgevallen dan verwacht. Bij de atlasvesten staat -3 euro en 50 
cent, omdat dit jaar met sponsoring is gewerkt bij het bestellen van de vesten. Het logo van de sponsor is 
op het vest gedrukt. Hierdoor vielen de kosten hoger uit dan van te voren werd ingeschat. Wel heeft het 
bestuur van Atlas korting afgedongen bij indigo-vesten, zodat we uiteindelijk bijna is uitgekomen op een 
nul-lijn. Er is dus niet 100 euro winst gemaakt, maar er zijn wel sponsorinkomsten verdient. Het kopje 
boeken viel iets lager uit dan inbegroot. We hebben in het totaal 600 euro sponsoring van de hofman en 
rond de 100 euro van indigo-students, maar dat is verrekent met de kosten van de vesten. Dus dat zie je 
hier niet terug in de afrekening. Bij samenwerkingsverbanden zie je 0 staan, maar dat is geen probleem, 
dat is namelijk ook bij de uitgaves. Dan is het gift nog 600 euro, wat helemaal op gebruikt is. De totale 
inkomsten zijn iets lager uitgevallen dan gepland.

Brechje Bosman; Hoe zit het met de sponsoring met betrekking tot kLASseboek? 
Roy van den Berg; Er is alleen een  logo in het jaarboek geplaatst van de Hofman. Dit maakt onderdeel uit 
van de sponsordeal, maar die behelst nog veel meer dan alleen een advertentie in kLASseboek. Dus het 
geld dat met deze sponsoring is opgehaald is niet voor det kLASseboekcommissie. 
Remy Middelhoff; Wat is er gebeurd met de winst van het introkamp?
Roy van den Berg; daar komen we zo op terug.
Remy; zijn er nog atlasvesten over van vorige jaren die verkocht kunnen worden?
Roy van den Berg; nee.
Remy Middelhoff; kunnen we de sponsoring met de hofman verbreden?
Roy van den Berg; ja, naar mijn idee wel, daarom hebben we in de begroting de post sponsoring met 200 
euro verhoogd.
Remy Middelhoff; Hoe verklaar je de daling in inkomsten van boeken?
Roy van den Berg; Daar moet ik even over nadenken. 
Lianne van Setten; Dit komt vast mede door de facebookpagina waarop boeken geruild worden.
Sophia Evertse;  Ik wil nog iets toevoegen aan het puntje van de Hofman. Wij hebben het contract met de 
Hogman tot Juni/Juli en het is aan het volgende bestuur om een nieuw sponsorcontract te regelen.
Roy van den Berg; De winst van de boeken is pas van 3 periodes binnen en niet van 4, vandaar dat dit 
lager uitvalt dan is inbegroot.
Stijn Peeters; zijn er al concrete uitspraken van de Hofman dat ze verder willen met Atlas?
Sophia Evertse; nee, het sponsorcontract was eenmalig, maar wel met de notie dat er opnieuw gespon-
sord kan worden voor een nieuwe lading vesten.
Roy van den Berg; Het volgende bestuur kan opnieuw onderhandelen en dan gaat de Hofman terug ki-
jken op het afgelopen jaar.
Francisca Seele; Waarom is er pas van 3 periodes de boeken opbrengst binnen?
Roy van den Berg; Hij is nog niet van de derde periode van dit jaar binnen (officieel 2013.) De derde peri-
ode van vorig jaar is bij 2011 geschaard.

(Vivian komt binnen om 19:50).

Roy van den Berg gaat verder met het behandelen van de afrekening en gaat de afrekening van de com-
missies snel af. Er zijn een paar opvallende dingen namelijk dat bLASt meer uit heeft gegeven dan ze 
binnen hebben gekregen. Dat komt door de debiteuren; er zijn nog veel bLASt activiteiten die leden nog 
moeten betalen. Daardoor valleen de uitgaven hoger uit. BLASt heeft dus niet meer uitgegeven dan ze 
hadden, maar moet nog een som geld van de debiteuren binnenkrijgen.
Justin Hoek: Het ligt aan geld dat nog moest binnen komen voor activiteiten.
Francisca Seele; Ze hebben dit jaar ook meer activiteiten georganiseerd.



Roy gaat na deze korte onderbreking verder. De rest van de commissies heeft allemaal ongeveer uitge-
geven wat was inbegroot. Dit jaar heeft haast geen enkele commissie het volledige budget uitgegeven. 
Dat is iets wat vorig jaar beter aangestuurd mag worden, want dat is wel de bedoeling. De laspost heeft 
minder uitgegeven, vanwege minder edities dan inbegroot. Na deze korte uiteenzetting vraagt Roy van 
den Berg of er nog vragen zijn.

Stijn Peeters; Mooi dat er minder is uitgegeven dan inbegroot, maar is dit niet omdat commissies minder 
hebben georganiseerd dan van ze verwacht wordt?
Roy van den Berg; Nee, commissies letten beter op hun budget dit jaar. Ze draaien vaker break-even en 
leggen minder budget in per activiteit. Het is echter verstandig om in de toekomst dit in acht te nemen en 
meer budget uit te trekken voor een activiteit. Op die manier hebben leden meer profijt van de inbegrootte 
budgetten.
Lianne van Setten; Ik ben benieuwd hoe introkamp wordt begroot, want de locatie zit niet in de kosten 
want dat zou de opleiding betalen. Hoe zit dat?
Roy van den Berg;  De introcommissie maakt zelf een begroting waarin locatiekosten en subisidie worden 
verrekend, zodat dit dus tegen elkaar wordt afgezet en niet terugkomt in onze afrekening. De gemaakte 
winst is van 1000 euro inkomsten op de drankkaarten. Dit is 250 euro hoger uitgevallen dan wat was inbe-
groot. Dit zijn inkomsten, geen winst.

Roy van den Berg gaat door met het bespreken van de afrekening. De constitutieborrel heeft meer ge-
kost dan inbegroot is, maar deze constitutieborrel is samen genomen met het kick-off week. Hierdoor zijn 
de hogere uitgaven gelukkig weggevallen tegen de winst. Tegenborrels zijn er nog niet geweest dus die 
zijn niet afgerekend. Verder is de kamer van koophandel gratis. De website is iets hoger uitgevallen dan 
gepland. De samenwerkingsverbanden hebben als uitgaven 0 staan. Dit betekent niet dat er geen samen-
werkingsverbanden zijn, maar dit betekent vooral dat we met gecombineerde feesten geen verlies hebben 
gedraaid.

Vivian Hartlief; Wat valt er onder eenmalige activiteiten?
Roy van den Berg; Bijvoorbeeld de kick-off activiteiten.
Remy Middelhofff; Hoe zit het met het samenwerkingsverband? Normaal lenen we geld uit hoe kan dat nu 
niet in de afrekening staam?
Roy; Dat is dit jaar weer gebeurd, maar omdat we winst hebben gemaakt hoeft het niet in de afrekening 
benoemd worden. 
Stijn Peeters; Ik kan me herinneren dat er soms geld verdween bij samenwerkingsfeesten. Hoe zit dat dit 
jaar?
Sophia Evertse; Nee, dat gaat dit jaar veel beter! Er komt geld tevoorschijn en alles is nu beter georgani-
seerd.
Remy Middelhofff;  Is het status-feest al geweest?
Roy van den Berg; nee dat komt nog.

Roy van den Berg gaat door op pagina 6  van de afrekening. Hier staat de balans op. De activa is het geld 
wat atlas op dit moment heeft, zowel in de kluis als op de bank . De twee kolommen zijn verdeeld over heel 
2012. Zo zie je hoe de balans op de rekeningen is verlopen over een heel jaar. Nu lijkt het dus alsof er 
veel minder geld op de rekening staat en in de kluis is dan vorig jaar. Dat klopt, dat komt omdat subsidie, 
sponsor geld, atlasvesten etc. nog niet binnen waren. Dit zou het eigen vermogen verhogen en weer nor-
maliseren. De subsidie en de debiteuren die daar onder staan zijn op dit moment wel weer binnen. Dus de 
lopende activa is nu veel hoger dan op 1 januari. We gaan eerst naar vaste activa; de waarde van beide 
computers.  Het Atlasbestuur wil niet dat het eigen vermogen steeds groeit. Dat is de afgelopen jaren wel 
gebeurd. Atlas heeft nu een groot genoeg vermogen om klappen op te vangen. Vandaar dat vorig jaar 
een lustrum fonds is opgericht om geld in te storten dat aan het eind van het jaar overblijft. Vorig jaar is 
daar 500 euro in gestort door Atlas. Dit jaar blijkt dat we weer 500 euro over hebben. Atlas wil niet dat het 
eigen vermogen nog verder vergroot en wil ook niet dat die 500 euro helemaal in het lustrum fonds wordt 
gestort, omdat er dan een overdreven groot bedrag in het lustrumfonds zit. Daarom lijkt het Roy van den 



Berg beter om een nieuw fonds op te richten;  het fonds van bijzondere activiteiten. Om meer richtlijnen 
aan te geven heeft Roy wat regels opgesteld. Dat is bij het lustrumfonds niet gebeurd en dat wil je eigenlijk 
verkomen zodat het geld niet verkwanseld wordt.  De laatste pagina van de afrekening wordt niet bespro-
ken, dus die moet je zelf lezen als je hier geïnteresseerd in bent. 

Stijn Peeters;  Ik vroeg me iets af over het eigen vermogen, dat is naar mijn idee best veel. Zijn er richtli-
jnen voor het eigen vermogen?
Roy van den Berg; Nee er zijn geen richtlijnen voor. Misschien het volgende; genoeg om klappen op te 
vangen, maar te weinig om temptation te zijn voor onheuze praktijken. Er zijn ook geen richtlijnen voor 
een ander fonds. 
Stijn Peeters;  Ik vraag me af wat er dan met die 10.000 euro op de rekening gebeurd.
Roy van den Berg; Nee dat is niet het hele eigen vermogen, want dat zit ook in vaste dingen etc. Niet al-
lemaal liquide.  Winst kan in een fonds, maar ik weet niet of dat überhaupt mag.
Justin Hoek; Je hebt eigen vermogen nodig voor liquiditeit, zoals met de grote reis.
Roy van den Berg; Je ziet hier dat er iets meer dan 2000 euro in de kluis zit en in de rekening en dan 
moet er nog een grote reis betaalt worden dus het is wel handig om goeie liquiditeit te hebben
Verder zijn er geen vragen meer.

Roy van den Berg behandelt de toevoegingen aan het huishoudelijk reglement.

Art. 80
Kapitaal uit het Lustrum Fonds wordt gespendeerd aan activiteiten georganiseerd door het bestuur, al dan 
niet in samenwerking met een of meerdere commissies. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in het kader 
van een lustrumjaar, dat vanaf het jaar van oprichting om de 5 jaar plaatsvindt. 

Art. 81:
Kapitaal uit het Fonds Bijzondere Uitgaven moet volledig ten goede komen aan leden van de studiev- 
ereniging door middel van uitgaven georganiseerd door het bestuur, al dan niet in samenwerking met een 
of meerdere commissies.

Roy van den Berg: Ik heb er geen voorbeeld van, maar ik kan wel iets bedenken. Iets van bowlen. Maar 
denk ook aan een activiteit die niet per se onder andere commissies kan vallen. Het moet wel ten goede 
komen aan ALLE leden van de studievereniging. Wij hebben nog geen concreet idee. Maar er zijn vast 
activiteiten te verzinnen die niet per se onder een bepaalde commissie vallen. 
Rosanna Denis;  Wat als je geen activiteiten vind om geld aan uit te geven?
Roy van den Berg; dan blijft het in het fonds zitten. 
Justin Hoek; Ik heb nog niet helemaal door wat het fonds bijzondere activiteiten en het algemeen budget 
van elkaar verschillen.
Roy van den Berg; Wij hebben er aan gedacht om dit helemaal niet te doen en het door te schuiven als 
een gift naar 2014, maar dan heb je het probleem dat het gift in 2014 moet worden gebruikt.
Stijn Peeters; Bij het lustrumfonds moet het jaar van oprichting genoemd worden of vanaf het jaar van 
oprichting om de 5 jaar plaats vindt. Om mazen in de wet te voorkomen.
Marius van der Knaap; Is het niet een beter idee om in plaats van een lustrum een soort driejarig fonds op 
te richten.
Francisca Seele; Want nu maken sommige mensen nooit een lustrum mee.
Roy van den Berg; Ja dat was dus het argument voor het bijzondere activiteiten fonds. Er zijn nu geen 
regels over. 
Lianne van Setten; Als je iets met Aflas regelt komt dat wel weer goed.
Remy Middelhofff; Ja laat Aflas er dan ook iets mee organiseren.
Roy van den Berg; Het moet ook aan het bestuur van Atlas zijn dat op dat moment in functie zit.
Remy Middelhofff; Ik ben toch om het fonds een gift te maken naar het jaar erna.  Want in de vorige notu-
len stond ook iets over de laspost die betaalt wordt etc.
Roy van den Berg; Ja, maar dat is nu al doorgevoerd dus nu hoeft de contributie voorlopig toch niet meer 



verhoogd te worden.
Stijn Peeters; ik heb een vaag vermoeden dat het fonds concreter gemaakt moet worden. Nu komt het over 
alsof er maar iets wordt gedaan met het overige geld.
Roy van den Berg; heb je daar ideeën over?
Stijn Peeters; Nee, eigenlijk niet.
Roy van den Berg; De optie is of in een nieuw fonds of in een lustrum fonds maar dan wordt dat een ono-
verzichtelijke pot met geld.
Stijn Peeters; Stel dat een bestuur hiermee de kamer wil verbouwen kan dat dan?
Sophia Evertse; Ja, dat zou er inderdaad onder kunnen vallen. 
Justin Hoek; Remy en ik hadden het erover en het is een leuk idee, maar wij vinden dit geen oplossing. 
Het is hetzelfde als het lustrumfonds maar dan met een andere naam. 
Remy Middelhofff; Het algemeen budget gaat nooit op, dus dat moet eerst op en dan kun je pas 
aanspraak maken op dit fonds. Het lijkt kunstmatig.
Roy van den Berg; Het leek ons beter om het niet door te schuiven naar vorig jaar, omdat je dan 
doorschuift naar een volgend jaar en dat je dan elk jaar een gift gaat doorschuiven. Dat is ook erg gek. 
Stijn Peeters; We kunnen vragen aan het volgende bestuur om een activiteit te regelen die aan de richtli-
jnen voldoet.
Roy van den Berg; Dat waren we dit jaar eigenlijk ook wel van plan.
Remy Middelhofff; Stel er komt een onverwachtse tegenvaller dan kan dit niet uit het fond gehaald worden.
Roy van den Berg; Maar daar is het eigen vermogen dus hoog genoeg voor.
Rosanna Denis; Ik ben niet per se tegen, maar ik wil meer afbakening.
Annabelle Poelert; Ik denk dat je bijvoorbeeld aan iets van een gala te denken zoals een keer een big-
band huren of echt een vette locatie te regelen.
Sophia Evertse; Ik wil graag doorgaan met het goedkeuren van het artikel en daarna pauze houden. Het 
lustrumfonds bestaat al en we gaan nu alleen stemmen over de regelgeving. 

Sophia Evertse houdt een stemronde voor artikel 80 voor het huishoudelijk reglement; Artikel 80 is 
aangenomen.

<Pauze>

De vergadering wordt hervat om 20:45. Het Atlasbestuur  heeft overlegd en wat er uit is gekomen is dat 
activiteiten beter in uitgaven veranderd kan worden. Omdat activiteiten een te nauwe zin van het woord is. 
Hier zijn nog een keer de argumenten op een rijtje;
- Als je het geld geeft als gift, dan is er geen regel met wat er wordt gedaan met dit geld. Dan kan  
 het volgende bestuur dit geheel uitgeven aan bijvoorbeeld bestuurskleding.
- Omdat we elk jaar geld overhouden, kan het zijn dat dit elk jaar wordt doorgeschoven. Hierdoor is  
 er nooit een echte oplossing voor het probleem.
- We kunnen het geld wel in het algemeen budget van de commissies laten terugkomen, maar nu  
 maken de commissies vaak hun geld niet op. Zo zal het geld de leden dus vermoedelijk niet echt  
 ten goede komen.

Jessie Poelsma; Als je dit in een fonds zet dan zeg jij dat het bestuur gedwongen wordt om het geld uit te 
geven. Maar dat bestuur kan er toch ook verkiezen om het niet te gebruiken?
Roy van den Berg; Dat kan, maar door het in het huishoudelijke reglement te zetten forceer je ze wel een 
beetje.
Jessie Poelsma; Is het niet zo dat door het geld aan de commissies te geven dat ze ook meer uit gaan 
geven?
Roy van den Berg; Dat zou kunnen, maar nu wordt dat geld dus ook al niet uitgegeven. 
Vivian Hartlief; Zou je niet commissies kunnen stimuleren om meer uit te geven?
Francisca Seele; Mogen commissies dat zelf uitgeven uit het algemene fonds of stuurt het bestuur dat zelf?
Roy van den Berg; Alle commissies weten dat dit fonds bestaat en kunnen hier geld uit vragen. 



Artikel 81; voor; iedereen stemt voor. Artikel is aangenomen. 
Het artikel is aangenomen, maar er wordt nog wel een verandering doorgevoerd. Het woord activiteiten 
moet worden veranderd in uitgaven. Er zijn 16 stemmen voor en er is 1 blanco stem. Bij deze wordt de 
afrekening van het jaar 2012 goedgekeurd door de leden.

Remy Middelhoff; Mogen baten en lasten nog even wat opmerken over de afrekening?
Francisca Seele; Ik heb het allemaal gelezen en het klopt allemaal.
Roy van den Berg; Stelt voor om ieder jaar een oud-penningmeester in baten en lasten aan te stellen, 
zodat iemand het allemaal snapt. Het boekhoudt programma is namelijk nogal ondoorgrondelijk voor de 
meeste vrijwilligers die in baten en LASten zitten. Een penningmeester moet wel minstens 1 jaar geen pen-
ningmeester zijn om te mogen deelnemen aan de commissie. 
Francisca Seele; Ik vindt nu dat ik best wel kort van te voren betrokken ben in de afrekening. Het was 
beter geweest als ik meer tijd had gekregen.
Roy van den Berg; Dat snap ik, helaas was ik door persoonlijke omstandigheden verhindert om de 
afrekening eerder klaar te hebben. 

6. Drie-jarenplan
Sophia Evertse neemt het woord en kondigt aan dat we nu het drie-jarenplan zullen bespreken. Afgelo-
pen jaar heeft het Atlas-bestuur aan een nieuw drie-jarenplan gewerkt, omdat het vorige alweer drie jaar 
oud was. Het drie-jarenplan is zo goed als afgerond. Het hoeft niet goedgekeurd te worden door de leden, 
maar het bestuur wil om de transparantie te waarborgen de leden hier toch in betrekken. In principe heeft 
het bestuur de afgelopen beleidsplannen bekeken en naar de toekomst gekeken en met deze informatie 
een plan geschreven. Als het af is ontvangen alle leden een mail dat het drie-jarenplan op de website 
wordt gezet. Zijn er op of aanmerkingen dan hoort het bestuur het graag via de e-mail of persoonlijk.
Het 3-jarenplan wordt kort doorgenomen. De belangrijkste punten die zijn opgenomen zijn;
- Wekelijkse borrel
- Onderwijsgerelateerde activiteiten (met ander instellingen nu beta gamma)
- Arbeidsorientatie uitbreiden
- Sponsoring; meer aandacht, want kan nog meer uit gehaald worden.
- Communicatie en samenwerking stimuleren tussen bestuur en commissie
- Soepelere bestuursoverdracht.
- Digitale community verhelderen.
- Contact met andere besturen intensiveren.

7. Huishoudelijke reglement
Sophia Evertse begint met uitleggen waar het voorstel om een huishoudelijke regel aan het reglement toe 
te voegen vandaan komt. Jules swinkels wilde duidelijkheid scheppen over het opgeven van bestuursleden 
voor grote en kleine reis e.d. Wij stellen artikel 25 voor. De regel behelst dat bestuursleden een privilege 
zouden hebben om zich van te voren in te schrijven voor activiteiten. De bestuursleden moeten voordat de 
inschrijving start aangeven dat zij mee willen op een activiteit. Als zij dit niet hebben gedaan zullen zij zich 
gewoon net als alle andere leden moeten inschrijven.

Art. 25
Bestuursleden hebben voorrang bij het inschrijven voor een activiteit voor minstens 20 leden, mits dit 
voorafgaand aan de inschrijftermijn van de activiteit door het bestuurslid is doorgegeven aan de com- mis-
sie die de activiteit organiseert.

Francisca Seele; in de praktijk gebeurd dit toch al vaak bij bijvoorbeeld grote reis?
Sophia Evertse; Ja, daarom wilde we hier helderheid over, zodat het duidelijk wordt hoe en wat.
Marius van der Knaap; Wat is precies het nut hiervan?
Sophia Evertse; Verduidelijking en transparantie. Het is bovendien altijd handig om bestuursleden te heb-
ben die een oogje in het zeil kunnen houden bij een activiteit en deze regel voegt inhoudelijk dus ook wat 
toe. 



Remy Middelhofff; Stel je voor dat er een hele exclusieve activiteit is zoals bijvoorbeeld vliegen. Hoe wil je 
er dan voor zorgen dat deze regel niet teveel impact heeft voor de inschrijvingen voor een activiteit?
Annabelle Poelert; We kunnen aan de regel het volgende toevoegen om dit te voorkomen; mits het om 
activiteiten gaat die voor meer dan 20 personen openstaan.
Lianne van Setten; Je mag je dan nog steeds wel inschrijven als bestuur, maar dan heb je geen voorrang.

Sophia verandert het huishoudelijke reglement aan de hand van de dingen die besproken zijn. Sophia 
begint de stemronde met de aangepaste regel. Iedereen stemt voor en artikel 25 wordt aangenomen.

8. Bestuurs update
Ten slotte wil Sophia Evertse nog een korte update over het bestuur geven. Het bestuur is actief bezig 
geweest om alle leden te betrekken bij atlas, door o.a. wekelijkse borrels. De onderwijsgerelateerde ac-
tiviteiten zijn dit jaar ingevuld door onder andere het maken van een hoofdrichtingsbestand, waarbij een 
soort persoonlijk vragensysteem is ontstaan. Op de Atlas-website staat er bij ‘onderwijs’ nu het kopje ‘con-
tact hoofdrichtingen’ waar je kunt zien bij wie jij terecht kunt met je vraag of voor een persoonlijk advies 
voor een hoofdrichting naar keuze. Dit jaar stond het thema financiën voornamelijk uit het voornemen om 
sponsoring te zoeken. Dat is voor het eerst gelukt en het bestuur heeft hiermee een goede basis gelegd 
voor volgend jaar. Binnen het thema commissies was  het voor het bestuur belangrijk om voor een be-
tere overgang te zorgen. Er is nu ook een meeting voor penningmeesters die na de wissel georganiseerd 
wordt. Ook is er een secretaris document ontstaan over hoe een goede notulen gemaakt kan worden.  
Verder heeft het bestuur het contact geïntensiveerd met AFLAS en externe verenigingen. Dit gaat net als 
met de vorige besturen ongeveer hetzelfde, maar er is wel enige verbetering te zien. Verder rest er nog 
het punt ‘beter gebruik van facebook en Atlas-website’. We hebben een kopje carriere met interessante 
aanbiedingen voor leden ontwikkeld, zoals oproepen voor bestuursfuncties en stageplekken. 

Remy Middelhofff; Ik heb een suggestie! Kan er geen facebook voor alumni worden ontwikkeld?
Irene Krijgsman; Dat is onlangs ontwikkeld door afLAS. Bovendien is daar nu ook een linked-in aan toe-
gevoegd.
Stijn Peeters; Aan de website wordt nog gewerkt. 
Remy Middelhofff; Zit het bestuur in de facebookgroep van alumni?
Sophia Evertse; Nee.
Stijn Peeters; Er is nog geen officieel contact geweest tussen afLAS en het bestuur. Verder wil ik nog even 
opmerken dat het kopje activiteiten te laag op de website staat. Hierdoor is het niet meteen zichtbaar.
Remy Middelhofff; Het valt mij op dat de website meer gebruikt moet worden om te promoten! Er staan 
steeds oude dingen op de frontpage.

9. Onderwijs
Tenslotte komt de onderwijscommissie aan het woord over onderwijs; 
De OC is de studentengeleding van Liberal Arts and Sciences. Het is geen commissie van atlas, maar een 
medezeggenschap orgaan van las. Er is ook een docentengeleding deel deelneemt aan de OC. De OC 
representeert de LAS-studenten. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor LAS-sers zodat hun op- of aan-
merkingen de docenten bereiken en bij de opleiding terecht komt. 

Het OER is het belangrijkste document over hoe een studie in elkaar zit en waar het programma aan moet 
voldoen. Voor volgend zijn daar wat extra veranderingen voor ingepland. Het belangrijkste is dat het ver-
plichte D-vak in het general education gebied vervalt. Bovendien wordt leiderschap een keuze vak. Ieder-
een moet een interdisciplinaire scriptie schrijven. Ook debat en dialoog vervalt als LAS-vak . In heel veel 
vakken zitten al veel D-elementen verwerkt, vandaar dat het vak komt te vervallen. In principe studeer je 
af met het jaar dat je afstudeert, maar je mag ook onder het oer van je jaar van de start van de opleiding. 
Het is in principe zo dat er een overgangsregeling is. Vanaf volgend jaar is het niet meer mogelijk om lei-
derschap als scriptie te doen, maar dat wordt wel meegenomen in het volgende jaar. 

Remy Middelhofff; waarom is dat zo slecht gecommuniceerd en zo rigoureus?



Lianne van Setten; Omdat het een directe reactie is op de visitatiecommissie.
Francisca Seele; Wat is he BaMa 3.0?
Lianne van Setten; Dat zijn alle studie richtlijnen die universiteitsbreed gelden.

De schrijfacademie wordt volgend jaar alleen in blok 1 aangeboden. Vanaf volgend jaar moet je bovendien 
minimaal 30 ECTS op niveau 3 binnen halen binnen de hoofdrichting. Ook zullen er geen studiepunten 
meer toegekend worden voor het portfolio in de toekomst.  Hierna wordt er ingegaan op de verduidelijking 
van het verschil tussen de OC en het LAS-info-team. Het verschil is dat het LAS-info-team veel lager is in 
rank. Het LAS-info-team  is  vooral het hulpje van Frank de Haas. Het info-team regelt de voorlichtingsda-
gen en matchingsdagen. Ook regelt het info-team de mensen die komen helpen op deze dagen en denken 
mee over de inrichting van deze dagen. Het info-team is er vooral voor vragen van studenten zoals ‘hoe 
kies ik mijn vakken’ en ‘hoe richt ik mijn studie in’? De OC is er voor klachten en het LAS-info-team is voor 
vragen. Als je mee wilt helpen mail het info-team.

Remy Middelhofff; Ik heb een suggestie. Bij geo-wetenschappen is er een college feedbackgroep. Een 
groepje van 3 of 4 studenten die tijdens en na het vak een aantal keer met de docent om de tafel gaan 
zitten om het vak te bespreken.
Lianne van Setten; Wij hebben wel de cursusevaluaties die voor feedback zorgen. Ria was tegen op een 
idee zoals jij voorstelt, omdat dit vaak te persoonlijk kritiek veroorzaakt. Toch zullen we het meenemen 
naar de volgende vergadering.
Vivian Hartlief; Ik heb zelf ook in zo’n groepje gezeten en ik vond het wel heel efficiënt en goed werken. Ik 
kon de verbeteringen die werden besproken nog tijdens het zelfde vak merken.

Sophia Evertse neemt het woord terug en begint over de cursusrecensies. De cursusrecensies zijn er niet 
door defect aan de site. Dus volgende vergadering zal er dubbel getrokken worden!

10. HINWOZL
Justin Hoek; vorige ALV kaartten we aan dat er zo weinig mensen waren en dat er iets aan gedaan moest 
worden.
Sophia Evertse; Wij mogen mensen hier geen eten of drinken geven, maar wel een biertje daarna. Dus dat 
doen we nu om meer mensen naar de ALV te lokken.
Justin Hoek; Dat is me nu niet echt duidelijk geworden bij de aankondiging van deze vergadering.
Francisca Seele; Ik had in mijn foutje in mijn e-mailadres en ik heb geen uitnodiging voor de ALV ontvan-
gen. 
Mert Blommestijn; Het is wel tot twee keer toe op de Facebook gezet.
Justin Hoek; Hoe staat het met de huisvesting?
Sophia Evertse; Er mag niets meer van alcohol of andere consumpties genuttigd worden op de kamer en 
er mag niet op het dak. De regels zijn heel streng aangescherpt. 
Justin; Hoe zit het met verhuizen?
Mert Blommestijn; Dat zal rond 2014 zijn. We moeten een keer weg omdat ze hier willen verbouwen, maar 
het blijft bij speculaties wanneer dat precies gaat gebeuren.
Sophia Evertse; Er zijn verengingen naar dit pand verhuist omdat aan de overkant verbouwd wordt. Ze 
laten nu niet veel los, dus wij hebben nu verder geen idee wat er staat te gebeuren.
Marius van der Knaap; Kan je niet actief op een plekje op de uithof aansturen?
Sophia Evertse; Wij willen in de binnenstad blijven. Maar misschien is het mogelijk om naar de trans te 
gaan.
Remy Middelhofff; Wat is de planning met de bestuursopvolging?
Sophia Evertse; Op 22 maart is de laatste en belangrijkste meeting. Dan is er een kleine week de tijd voor 
een motivatiebrief schrijven en dan gaan wij dat weekend erop overleggen over wie er geschikt is. Dan 
maken we het kandidaatsbestuur bekend op 2 april bij de borrel.
Brechje Bosman; Morgen is de laatste dag voor het inschrijven van het smoelenboek! Doe er ook een 
leuke foto bij!



11. WVTTK
Er is niemand die nog iets wil zeggen.

12.Sluiting
Sophia sluit om 21:34 de vergadering.


