
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

USLAS ATLAS 

NOTULEN 
 

DATUM: Woensdag 15 mei 2013 

AANVANG: 20:06 

LOCATIE: Senaatszaal 

 

 

Aanwezig: 
Bestuur: Sophia Evertse, Annabelle Poelert, Roy van den Berg, Mert Blommestijn, 
Irene Krijgsman. 
Kandidaatsbestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den 
Berg, Saskia Huijgen. 
Leden: Said El Khouani, Zina Verberk, Siegert van den Berg, Sophie Stadhouders, Eva 
Bernet Kempers , Anne Rotteveel, Daniel Aleksin, Roel van Italie, Lianne van Setten, 

Francisca Seele, Lieke van der Meer, Nikki van de Klundert, Davida Rauch, Pien van 
Berkel, Rebecca Pol, Anne-lotte de Jong, Brechje Bosman, Marvik van Dijk, Aafke 
Schaap, Lies van den Eijnden, Vivian Hartlief, Rhea Eeltink, Remy Middelhoff, Stijn 
Peeters, Bram de Rijk, Tessa Stoffelsen, Merel van Zelderen, Justin Hoek, Daniel 
Aleksin, Floor Janssen, Charlotte Bennie Derksen, Thijs van de Ven, Rosa Wevers, 
Jasper Klingen, Anne Rottenveel, Marie Louise van Staphorst, Roel van Italie, Marius 
van der Knaap. 

 
 

1. Opening 
Sophia Evertse opent de vergadering om 20:06, door te zeggen dat ze het heel fijn 
vindt dat iedereen is gekomen op deze speciale avond. Het is vooral bijzonder om 
zoveel familie te zien! Deze ALV staat in het teken van het nieuwe bestuur, maar wij 
zullen eerst wat zaken doornemen van het oude bestuur. Als het goed is hebben 

jullie allemaal de agenda, al moet er een beetje gedeeld worden. Het is zonde om 
alle documenten zo vaak af te drukken. 

 

2. Mededelingen 
Na de opening gaat Sophia Evertse door met het volgende agendapunt: de 
mededelingen. Allereerst wil Sophia Evertse een mededeling vanuit het bestuur 
doen; mochten er vragen en opmerkingen zijn noem dan voor en achternaam 

alvorens het spreken, zodat alles genotuleerd kan worden op naam. Hierna vraagt 
Sophia Evertse of iemand uit de zaal nog een mededeling heeft.  Niemand uit de zaal 
heeft een mededeling. 
 

3. Goedkeuren Notulen 
Nu de mededelingen zijn afgehandeld gaat Sophia Evertse over op het goedkeuren 
van de notulen van de vorige vergadering. Ze zal per bladzijde doornemen of er 
opmerkingen over de notulen zijn.  

P1. Bestuur: Sophia Evertse - maar een. Stijn Peeters merkt op dat Middelhoff 
met 3 ff-en gespeld is. 



P2. December 2012 - activiteiten georganiseerd. Er zijn over deze pagina geen 

opmerkingen. 
P3. Roy gaat - van den. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen. 
P4. Berg beter - niet meer. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen. 
P5. Verhoogd te - uit vragen. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen. 
P6. Artikel 81 - wat toe. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen. 
P7. Remy Middelhoff - zo rigoureus. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen. 
P8. Lianne van - foto bij. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen. 

P9. Er is - de vergadering. Er zijn over deze pagina geen opmerkingen.  
 

4. Vaststellen Agenda 
Sophia Evertse kondigt aan dat de OC en Aflas onder een ander agendapunt worden 
behandeld.  
 

5. Cursurecensies 
Na het vaststellen van de agenda gaat Sophia Evertse over op het volgende punt van 
de agenda; de cursusrecensies. Ook dit blok hebben heel wat mensen een 
cursusrecensies ingevuld! Sophia Evertse geeft het woord over aan Irene Krijgsman, 
die vertelt wat de cursusrecensie inhouden zodat ook de ouders begrijpen waar het 
over gaat.  
 

6. Evaluatie 8e bestuur 
Sophia Evertse gaat over op de evaluatie van het 8ste bestuursjaar. Allereerst had 

het 8ste bestuur als belangrijkste speerpunt de betrokkenheid bij de vereniging. Met 
name het contact tussen de bestuur en de commissie werd dit jaar belangrijk 
gevonden. Daarom heeft het achtste bestuur een voorzittersoverleg en een 
penningmeesteroverleg in het leven geroepen. Het 8ste bestuur heeft met name 
geïnvesteerd in betrokkenheid omdat Atlas een vereniging vol verscheidenheid is en 
zoveel verschillende soorten mensen kent dat het achtste bestuur meer cohesie-
activiteiten wilden. Zo is de succesvolle tweewekelijkse borrel een wekelijkse borrel 

geworden. Ook is er dit jaar voor het eerst 'sociallasssen' geïntroduceerd, een 
maandelijks goedkoop studentenmenu voor de leden, zodat met name aan het begin 
van het jaar de eerstejaars snel kunnen integreren.  
 Verder heeft het 8ste bestuur geprobeerd om beter contact te zoeken met 
onze zusterverenigingen in andere steden. Zo hebben zij contact gelegd met Beta 
Gamma uit Amsterdam en  de vereniging Offscreen van Media- en 
Cultuurwetenschappen. Met Beta Gamma hebben zij onder andere onze eerste 

activiteit georganiseerd; een symposium dat in Amsterdam plaatsvond.  
 Dit jaar heeft het 8ste bestuur bovendien voor het eerst een bestand op de 
Atlaswebsite gezet waarop per hoofdrichting een ouderejaars is aangewezen die 
eventueel geïnteresseerde eerstejaars meer in-depth uitleg kan geven over wat deze 
hoofdrichting inhoudt. Met trots kan het 8ste bestuur zeggen dat hiervan al gebruik 
wordt gemaakt. Nu is het zaak voor de volgende besturen om dit bestand elk jaar up-
to-date te houden. 

 Verder gaat Sophia Evertse graag in op de financiën van het afgelopen jaar. Dit 
jaar was het eerste jaar dat Atlas geen aanvullende beurs meer kreeg, dus was het 
noodzakelijk om sponsoring te regelen om het gat in de financiën te dichten. Daarom 
hebben zij dit jaar een sponsordeal bij de Hofman gekregen. Door wekelijks bij de 



Hofman te borrelen heeft het achtste bestuur een groot sponsorbedrag weten te 

regelen. Zij hopen dat het nieuwe bestuur dit sponsorverdrag kunnen overnemen 
zodat Atlas financieel stabieler wordt.  
 De vereniging Atlas telt 15 commissies en zoals hier boven al werd vermeld, 
wilde het 8ste bestuur het contact met de commissies verbeteren. Dit hebben zij 
geprobeerd te bewerkstelligen door onder andere een secretarisdocument op te 
stellen en een penningmeesteroverleg en voorzittersoverleg in te stellen. Op die 
manier kan de overdracht soepeler verlopen. Commissies zijn dan ook een belangrijk 

onderdeel van onze vereniging en het is belangrijk om zo'n levendig onderdeel van de 
vereniging goed te begeleiden. Het achtste bestuur heeft geprobeerd om deze 
commissies in te zetten om elke week 1 à 2 activiteiten te plannen. 
 Studievereniging Atlas heeft veel activiteiten, maar slechts een klein 
percentage is onderwijsgerelateerd. Dit jaar heeft het achtste bestuur daarom 
geprobeerd om meer onderwijsgerelateerde activiteiten op de agenda te krijgen. 
Helaas is dit minder goed gelukt dan wij hoopten, maar zij hopen door goed contact 

te hebben gelegd met AFLAS een opstapje te hebben gemaakt naar het organiseren 
van masterdagen.  
 Ten slotte wil Sophia Evertse afsluiten met een leuke mededeling. Dit jaar is 
Atlas namelijk officieel de actiefste vereniging van de faculteit 
geesteswetenschappen, op basis van cohesie gerelateerde activiteiten! 
 

Bram de Rijk: Zijn er ook doelen die jullie niet waar hebben gemaakt?  

Sophia Evertse: Ja,  wij hadden graag meer samengewerkt met AFLAS en deze 
alumni-vereniging meer gepromoot. Wij hopen dat het volgende bestuur hier mee 
doorgaat. Hoewel we wel trots zijn op de nieuwe bestuursleden van AFLAS die wij 
hebben aangedragen en die zich nu inzetten om de vereniging meer onder de 
aandacht te krijgen. 
 

7. Presentatie beleidsplan KB 
Sophia Evertse geeft het woord over aan Julia Matser. Julia Matser heet iedereen 
nogmaals welkom en kondigt aan heel veel zin in het komende jaar te hebben. Het 
negende kandidaatsbestuur heeft het beleidsplan op een nieuwe manier ingedeeld. 
Op sociaal gebied doen we al heel veel. Dat wil het kandidaatsbestuur voortzetten, 
zoals de kamerdagen, wekelijkse borrel en sociallassen voortzetten. Zij hebben zich 
voorgenomen nog duidelijker maken, door de eerstejaars al eerder in te lichten over 
de kick-offweek. We willen de eerstejaars actief houden (geen slapende leden meer). 

Dat proberen zij te bereiken door meteen alle leden te attenderen op de andere 
activitetien. 
 Het negende kandidaatsbestuur vindt een transparante vereniging belangrijk 
en daarom is het ook belangrijk dat ALV's goed bezocht worden. Zij willen dit 
bereiken door ALVs te plannen op tijdstippen die makkelijker haalbaar zijn voor de 
leden. Verder willen zij commissieleden stimuleren om bij de ALV's aanwezig zijn, 
zodat er in de commissies duidelijk is wat er allemaal voor relevante zaken 

besproken zijn. Het blijft ook mogelijk om bestuursvergaderingen bij te wonen, mits 
van te voren aangegeven. 
 Op onderwijsgerelateerd gebied is het moeilijk voor Atlas om veel te 
organiseren door de verscheidenheid van haar leden. Nu wordt er het LAS-cafe en 
extra-curriculaire activiteiten georganiseerd, ook wordt de boekenverkoop door Atlas 



georganiseerd en dat zal het negende kandidaatsbestuur voortzetten. Het 

aankomende jaar willen zij uitleggen aan de leden wat voor onderwijshervormingen 
er plaats zullen vinden. Ook zullen zij het hoofdrichtingsbestand veranderen. Er zijn 
namelijk allemaal ouderejaars die volgend jaar door de veranderingen in het 
systeem niet meer precies kunnen uitleggen hoe het zal gaan (misschien is een 
oplossing hiervoor om alleen tweedejaars als tutors aanstellen). 
 Het negende kandidaatsbestuur wil de communicatie met de commissies nog 
verder verbeteren. De bestuursleden willen actief meer vergaderingen bijwonen. Het 

overdrachtsdocument is op dit moment iets wat mensen vergeten en niet doorkijken. 
Vandaar dat zij samen willen gaan zitten met een commissie om dit document door 
te nemen. Bovendien willen wij ze ook aansporen om een plan te maken over wat zij 
willen bereiken voor het komende jaar. 
 Op financieel gebied moet het negende kandidaatsbestuur, zoals Sophia 
Evertse al aangaf, ook weer op zoek naar sponsoring bij de borrellocatie. Hierbij wil 
het kandidaatsbestuur zich vooral richten op de mogelijkheden die de LASpost ons 

qua sponsoring te bieden heeft.  
 Julia Matser kondigt aan het commissiebudget aan te willen passen aan de 
hand van het bovengenoemde commissieplan. Zo kan een budget aangepast worden 
op de plannen van commissies in plaats van al van te voren aan te geven welke 
commissies welke budgetten krijgen. 
 Ook zal dit jaar het contact met AFLAS weer hoog in het vaandel staan. Dit 
contact kan interessante mogelijkheden bieden voor LASsers doormiddel van 

netwerkmogelijkheden en het eventuele voorlichten van oud-LASsers over het leven 
na de opleiding.  
 Het negende kandidaatsbestuur heeft gemerkt dat veel dingen omtrent de 
opleiding voor LASsers vooral in het begin van de studie niet duidelijk zijn. Er komen 
vaak dezelfde vragen langs. Daarom willen zij een kopje op de Atlaswebsite maken 
met veelgestelde vragen. Zo willen zij het werk van de OC en het LAS-infoteam 
verlichten. 

 Verder wil het negende kandidaatsbestuur het komende jaar nog beter 
samenwerken met andere studieverenigingen om gezamenlijk feesten en 
studiegerelateerde activiteiten te organiseren. 
 Als laatste vertelt Julia Matser over het idee om Facebook aan de 
Atlaswebsite te koppelen zodat mensen met hun facebookaccount op de 
Atlaswebsite kunnen reageren. Ook wil het kandidaatsbestuur bewerkstelligen dat 
de website van Atlas niet meer zo afhankelijk is van een aantal personen in het 

Atlasnetwerk die de website op dit moment beheren.  
 
Het beleidsplan wordt ontvangen met een groot applaus. Hierna vraagt Julia Matser 
of er vragen zijn over het beleidsplan. 
Stijn Peeters: Wat voor concrete ideeën hebben jullie bij het verbeteren met de 
samenwerking met AFLAS? 
Julia Matser: Wij denken hierbij aan onder andere symposia en samenwerking met 

de alumni. 
Remy Middelhoff: Hoe willen jullie het idee voor de commissiebudgetten er doorheen 
krijgen? Gaan jullie hierover stemmen in een ALV? Is het een idee om de ALV naar 
voren te halen? 



Julia Matser: Wij zien dit niet lukken voor de zomer, maar na de zomer rekenen wij 

op een extra ALV. 
Remy Middelhoff: Hoe bedoelen jullie dat je slapende leden meer wilt betrekken? Is 
het geen eigen keus om een slapend lid te zijn? 
Julia Matser: Tuurlijk mogen mensen slapende leden zijn, maar dat willen ze niet 
echt! Wij proberen het makkelijker te maken voor ze om betrokken te zijn. 
Siegert van den Berg: Komt er nog een tussentijdse evaluatie voor de 
commissiebudgetten als commissies toch niet zo actief blijken? 

Julia Matser: Dat is een goed punt! Dat staat nu niet in het beleidsplan, maar dit 
zullen we zeker meenemen! 
Marius van der Knaap; Er is geld over bij Atlas en daar zou iets mee gedaan gaan 
worden. Dit werd in de vorige ALV besloten. Is hier een toelichting op? 
Julia Matser: Als er geld over is zullen commissies dat krijgen.  
Nathalie Immerzeel: Dit geld is deels voor het gala bestemd, want daar heeft Atlas 
een groot verlies op gemaakt. 

Roy van den Berg: In de afrekening van 2012 is gebleken dat er een hoeveelheid geld 
over was. Dit bedrag was 434 euro om precies te zijn, daarvan is 34 euro naar het 
eigen vermogen van de vereniging gegaan. De rest naar het fonds bijzondere uitgave, 
wat tijdens de vorige ALV goed is gekeurd. Wij hebben toen meteen een regel 
opgenomen in het huishoudelijke regelement. "Het geld dat door dit fonds wordt 
benut moet ten goede komen aan alle leden." Wij hebben als achtste bestuur een 
uitgave gedaan die onder dat fonds valt namelijk de aanschaf van de atlascamera. De 

camera is stootvast en waterdicht. Iedereen kan de camera gebruiken en meenemen 
voor Atlas-activiteiten.  
Remy Middelhoff: Wie gaat welke commissie op zich nemen? 
Julia Matser: Daar komen we zo op terug. 
Bram de Rijk: Hoe zien jullie het commissiebudget voor je? Het financiële jaar 
loopt  niet gelijk op het commissiejaar. 
Julia Matser: Dat klopt maar dat hoeft in principe niet uit te maken, want dat is nu 

ook al zo.  
Roy van den Berg: Het geld wat tot 2014 wordt gebruikt is nog wat de commissie over 
heeft. De speling is juist handig., zodat die 2 a 3 maanden gebruikt kunnen worden 
om  het plan te schrijven 
Bram de Rijk: Maar dan loopt het toch mis? 
Nathalie Immerzeel: De ALV wordt wel een maand naar voren geplaatst. Hierin 
worden de nieuwe budgetten getoond. Het budget gaat in in het nieuwe jaar. Alleen 

die twee maanden 
 
Remy Middelhoff: Waarom wordt de ALV een maand naar voren verplaatst? 
 
Nathalie Immerzeel: Dit doen we om de commissies meer tijd te geven. We willen dit 
jaar al een ALV houden om de commissiebudgetten te veranderen, maar het is 
handig om meteen om toestemming te vragen aan de leden.  

 
Stijn Peeters: Hoe staat het met de integratie van de dingen voor de Atlas-website. 
Hebben jullie plannen om meer dingen op de Atlas-website te zetten? 
 



Julia Matser: Ja die plannen zijn er inderdaad. Zo willen we mastercLASs-artikelen 

op de site, en LASpost op de site en willen we er dus voor zorgen dat men via 
facebook hierop kan reageren.  
 
Daniel Aleksin: De bestuursvergadering mag dus worden bijgewoond. Hoe komen de 
leden er achter dat dit mogelijk is en wanneer deze vergaderingen zijn? 
 
Julia Matser: Je kunt ons een e-mail sturen en dan mag je er twee weken later bij 

zijn. 
 
Daniel Aleksin: Kan het in de tweewekelijkse mail van Atlas komen te staan? 
 
Jules Swinkels: Het staat ook in de notulen, dat lijkt mij duidelijk genoeg. 
 
Bram de Rijk: Geef die jongen wat credits. Hij heeft toch een punt hier! 

 
Justin Hoek: Niemand wil toch leden bij zijn vergadering! 
 
Julia Matser: Dankjewel Daniel, we gaan dit meenemen in onze vergadering. 
 
Remy Middelhoff: Willen jullie dat er leden bij de vergadering zijn? 
 

Julia Matser: Iedereen mag er bij zijn, maar het is niet de bedoeling dat de 
vergaderingen heel traag verlopen.  
 
Siegert van den Berg: Hebben deze leden tijdens het bijwonen van de vergadering 
een observerende rol of mogen zij ook participeren? 
 
Julia Matser: Ik denk aan participerende observatie.  

 
Bram de Rijk: Hebben jullie enig idee hoe het technische aspect van online Atlas 
minder persoonsgebonden maken kan worden uitgevoerd? 
 
Daan van den Berg: Het lostrekken van de website en de persoon is misschien dit 
jaar nog niet mogelijk, maar we gaan proberen het aan het einde van dit jaar te 
bereiken. Daarmee hopen we naar een vicevoorzitter te gaan die echt kan 

programmeren. Dat is de ambitie en daar proberen we ons aan te houden.  
 
Merel van Zelderen: Ik vind dat jullie het goed doen.  
 
Merel van Zelderen luidt de afsluitende opmerking in, wat het teken is voor het 
negende kandidaatsbestuur om hun wisselopdracht te presenteren aan de hand van 
een korte video. 

 

8. Stemming nieuwe bestuur 
Na de vertoning van de wissel-opdracht moet er gestemd worden over de aanstelling 
van het negende kandidaatsbestuur als negende bestuur der US Atlas. Er mag voor, 



tegen of blanco gestemd worden. Alleen leden mogen stemmen. Na het tellen van de 

stemmen is het volgende resultaat behaald: 
38 voor 
3 blanco 
 
Het nieuwe bestuur wordt aangesteld door Sophia Evertse en er weerklinkt een groot 
applaus. 
Sophia Evertse sluit af met een emotionele afscheidsrede. Deze rede is op aanvraag 

bij het bestuur te krijgen. 
Julia Matser begint het nieuwe bestuursjaar met een enthousiaste aantreedrede. 
Ook deze rede is op aanvraag bij het bestuur te krijgen. 
 

9. HINWOZL 
Julia Matser vraagt of iemand nog wat op zijn lever heeft. 
Thijs van de ven: Ik wil een voorstel doen dat ik ook al heb besproken met het 8e 

bestuur. Het voorstel houdt in dat er elke ALV een voorzitter vanuit de leden wordt 
aangedragen die de ALV zal voorzitten en dus rouleert.  
Julia Matser: Leuk idee, wij gaan het daar in onze volgende vergadering over hebben.  
 
 

10. WVTTK 
 

Niemand heeft meer een vraag of opmerking. 
 

11. Sluiting 
Julia Matser sluit de vergadering om 21:59. 
 


