
ALGEMENE LEDENVERGADERING
USLAS ATLAS
NOTULEN

DATUM: Woensdag 16 mei 2012
AANVANG: 19.30
LOCATIE: Academiegebouw

Aanwezig:

Bestuur: 
Merel van Zelderen, Justin Hoek, Tessa Stoffelsen, Remy Middelhoff en Stijn Peeters

Kandidaatsbestuur (KB): 
Sophia Evertse, Roy van den Berg, Irene Krijgsman, Annabelle Poelert en Mert Blommestijn

Leden:
Nathalie Immerzeel, Sanne Haverkort, Linde Schuijlenburg, Jules Swinkels, Caspar Lusink, Francisca 
Seelen, Doret de Rooij, Jos van der Velde (oud bestuur), Bram de Rijk (oud bestuur), Rik de Graaf (oud 
bestuur), Ruben Dieleman, Mirjam Bahlman, Lianne van Setten, Brechje Bosman, Elisa Asscheman, Jessica 
Zhou (oud bestuur), Daniel Aleksin, Rosanna Denis, Vivian Hartlief, Lotte Lijnzaad en Judith Alkema

Later: Daan van de Berg (19.59), Joshua Snell (19.56), Minke de Haan (pauze), Joelle Lafeber (pauze), Da-
vid de Wied (20.55) en Benjamin van Sterkenburg (20.55)

1. Opening
Remy Middelhoff opent de ALV om 19.50 uur.
Remy Middelhoff noemt ieder lid bij voor- en achternaam en heet de ouders en andere familieleden van 
harte welkom. Tot slot neemt hij de agenda van deze ALV door.

2. Mededelingen
Remy Middelhoff vraagt of iedereen zijn/haar voor- en achternaam wil noemen wanneer iemand een 
vraag heeft.
Vanuit het bestuur zijn er de volgende mededelingen:
- Het OC is op zoek naar nieuwe leden, dus mocht je geïnteresseerd zijn, laat het even weten.
- Na deze ALV is er een borrel bij de Hofman, iedereen is van harte welkom.

Er zijn verder geen mededelingen vanuit de leden.

3. Goedkeuren Notulen  
Remy Middelhoff bladert de notulen van de vorige ALV blaadje voor blaadje door. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen, dus bij deze zijn de notulen goedgekeurd.

4. Vaststellen Agenda
Remy Middelhoff vraagt of er nog puntjes aan de agenda moeten worden toegevoegd. Dit is niet het 
geval, dus bij deze is de agenda vastgesteld.

5. Cursusrecensies   
Tessa Stoffelsen, de onderwijscommisaris, neemt het woord over. Ze laat weten dat er maar liefst drie re-
censies zijn ingevuld en dit hopelijk de volgende keer gaat zijn. De winnaar is deze keer Irene Krijgsman!



Rik De Graaf: Wat zijn de prijzen dan?
Remy Middelhoff: Tennissen met Merel, Fifaspelen met Remy, zoenen met Justin, een muziektip van Stijn 
en een biertje drinken met Tessa.

6. Evaluatie bestuur zeven
Remy Middelhoff bespreekt per kopje van het beleidsplan en wat we dit jaar goed of fout hebben 
gedaan.

Onderwijsgerelateerd
Allereerst is er een hoofdrichtingenbestand van LASsers aangemaakt. Deze zijn deels opgevraagd bij 
het onderwijssecretariaat, maar zij wilde niet volledig meewerken. Gelukkig was er de bereidheid van 
LASsers en is er toch een prachtig bestand aangelegd. Het is nog niet volledig maar dat is iets waar het 
volgende bestuur mee aan de slag kan gaan.
Cursusrecensies zijn dit jaar extra gepromoot en op de website ingedeeld op alfabetische volgorde en 
populariteit. Hopelijk worden ze hierdoor sneller ingevuld en blijft het overzichtelijker. En hiermee dus 
aantrekkelijker. Op de website is voortaan een apart kopje komen te staan met onderwijs gerelateerde 
activiteiten, zoals de symposia en Studium Generale.Tot slot worden de voorlichtingsdagen meer aange-
prijsd.

Financiën
Er is dit jaar een sponsorcommissie opgericht om nieuwe inkomstenbronnen te zoeken. Het loopt niet 
echt fantastisch maar het begin is er. Deze commissie is opgericht omdat er subsidies gaan wegvallen in 
de komende jaren, dus moet dit worden opgevangen.
Daarnaast is ons eigen vermogen gegroeid, dit was niet de bedoeling maar wel gebeurd. Maar dat is 
altijd mooi meegenomen. Tot slot is er wat gedaan aan de financiële samenwerking met de commissies. 
Justin Hoek, penningmeester, heeft een penningmeesteroverleg georganiseerd.

Betrokkenheid
De KickOffWeek is dit jaar zeer geslaagd. Met name achter de schermen is het verbeterd, er werd ons 
verteld dat dit nog wel eens een chaos kon zijn. Gelukkig is het nu allemaal geordend verlopen. De 
kamertijden zijn gewijzigd. Vanaf dit jaar was de kamer iedere dag open. Eerst was dit van 11.00 uur tot 
15.00 uur, maar dit is uiteindelijk, vanwege uitslaapredenen, verplaatst naar 13.00 uur tot 17.00 uur. Er is 
een nieuwe borrellocatie, namelijk de Courant. We zijn erg blij met deze samenwerking.

Vereniging
Er is een nieuwe ledenadministratie gemaakt door Stijn Peeters, de vice-voorzitter. Dit is heel over-
zichtelijk en ook voornamelijk omdat leden nu zelf hun informatie kunnen aanpassen. Hiermee blijven 
we up-to-date. Daarnaast heeft ATLAS meer naamsbekendheid gemaakt door naar alle constitutiebor-
rels te gaan. Hierdoor ontstonden meer vriendschappen tussen verschillende verenigingen. Ook nieuwe 
contacten zijn er gemaakt met bijvoorbeeld AISEC, Buddy Go Dutch en de studievereniging van Beta 
Gamma in Amsterdam.

Commissies
Naast het penningmeesteroverleg is er ook een voorzittersoverleg gehouden dit jaar. Dit was zeker een 
succes en is een grote tip voor het volgende bestuur. De wisseldatum van de commissies is naar voren 
gehaald, dit heeft fantastisch uitgepakt. Hierdoor bleven enthousiaste leden behouden en konden com-
missies zich gemakkelijker vullen. De datum is een maand verschoven, van november naar oktober.

Overig
De LASpost is tegenwoordig ook online.

Dit was de evalutatie van het zevende bestuur. Remy Middelhoff vraagt of daar nog vragen over zijn.



Bram de Rijk: Is er al een besluit genomen over of deze borrellocatie ook in de zomer blijft?
Remy Middelhoff: Dat laten we aan het volgende bestuur over.

Bram de Rijk: Hoe zit het nou echt met de sponsorcommissie?
Justin Hoek: De brieven zijn verstuurd, helaas nog niet veel reacties op gehad. Er moet meer druk achter 
worden gezet. Maar goed de infrastructuur ligt, er moet enkel nog wat meer energie in worden gestopt.
Stijn Peeters: Er zijn al wel wat contacten met de Hofman. Vrij onzeker allemaal maar er is in ieder geval 
een lijntje.

Caspar Lusink: Zijn jullie zelf tevreden met dit jaar?
Remy Middelhoff: Ja zeker het was een succesvol jaar. Niet alleen op bestuursvlak hebben we veel bereikt 
maar ook op persoonlijk vlak en op het gebied van samenwerking hebben we veel geleerd.

Moeder van Annabelle Poelert: Hoeveel commissies zijn er ongeveer?
Remy Middelhoff: Ongeveer 15, ze komen zo meteen nog allemaal voorbij.

Justin Hoek wil graag een wijziging in de agenda doen. Beetje te laat, maar goed. Hij vraagt of we het 
beleidsplan van KB en de presentatie van de wisselopdracht kunnen omwisselen.
Sophia Evertse (voorzitter KB): Wat zijn jullie argumenten?
Justin Hoek: Toetje is voor na de maaltijd.
Sophia Evertse: Ja is goed, draai maar om.

De agenda is gewijzigd, het is omgedraaid. Dus eerst de opdracht dan het beleidsplan.
Er zijn verder geen vragen meer vanuit de leden over de evaluatie.

Remy Middelhoff laat weten dat het nu pauze is.

<PAUZE>

7. Presentatie wisselopdracht KB
Remy Middelhoff hervat de vergadering om 20.32 uur.

Minke de Haan en Joelle Lafeber zijn er in de pauze bijgekomen.

Remy Middelhoff vertelt ondertussen over de opdracht van het huidige bestuur, totdat het filmpje van 
het kandidaatsbestuur het doet. Sophia Evertse vertelt over de opdracht die zij hebben gedaan dit jaar. 
Vervolgens wordt het filmpje getoond.

8. Presentatie beleidsplan  
Remy Middelhoff geeft het woord aan Sophia Everste. Zij zal het beleidsplan van het kandidaatsbestuur 
kort bespreken.

Betrokkenheid
Wij gaan graag door met alles waar het vorige bestuur aan is begonnen en willen daar op voort bor-
duren. Het vorige bestuur heeft goed werk geleverd. Het is belangrijk dat leden ALV’s bijwonen en dat 
deze vergaderingen meer bekend worden gemaakt en daardoor meer bezocht worden. Bestuursverga-
deringen mogen worden bijgewoond, als het wordt aangegeven. Hiermee willen we leden meer op de 
hoogte houden en transparantie uitstralen. Wat betreft de KickOffWeek, moet in de brief voor eerstejaars 
LASsers duidelijker worden gemaakt wat het verschil is tussen het kamp en de week. En het belang van 
de studievereniging ATLAS.
Er zijn genoeg leden die minder actief zijn of zelfs nooit ergens bij betrokken zijn, deze noemen wij sla-
pende leden. Zij moeten goed weten dat ook zij van harte welkom zijn ook al zijn ze er niet vaak bij. De 
Atlaskamer is het thuis van de studie. De openingstijden blijven hetzelfde.



Alleen in de borrels komt een verandering, in het begin willen we ze namelijks wekelijks houden om ee-
rstejaars beter erbij te betrekken. Dit geldt alleen voor de eerste periode, daarna even verder kijken hoe 
het gaat.

Onderwijsgerelateerde activiteiten
Het hoofdrichtingenbestand zal worden opgepakt en bij worden gehouden. Ook willen we 1 persoon 
per hoofdrichting aanstellen die als contactpersoon kan fungeren. Het beleid van de cursusrecensies zal 
ook hetzelfde blijven. Enkel het belang er van moet nog meer worden benadrukt. Het is belangrijk dat 
men weet, dat deze recensies niet hetzelfde zijn als die van Osiris. Het is belangrijk om te weten wat je 
later kunt doen na LAS. Daarom moeten de carrièredagen worden uitgebreid, dit kan eventueel in com-
binatie met Aflas.
Symposia en lezingen worden doorgezet, meer onder de aandacht brengen en daarmee een grotere 
opkomst creëren.

Financieen
Justin Hoek heeft dit jaar de begroting gemaakt, Roy van den Berg zal er dit jaar een super nieuwe 
begroting van maken. Doordat er nu steeds meer wordt bezuinigd vanuit de universiteit moeten we 
actiever sponsors zoeken en goed samenwerken met de sponsor. Ook de borrellocatie gaan we hier 
op aanspreken, aangezien wij als ATLAS een grote aandeelhouder zijn. Boekhouding zal actief worden 
bijgehouden door Roy van den Berg. Ook de commissies moeten goed achter na worden gezeten na 
activiteiten om te zorgen dat al het geld binnenkomt.

Commissies
Communicatie moet nog meer verbeterd worden, dit kan onder andere door meer vergaderingen bij te 
wonen, te laten zien welke verantwoordelijkheid ze hebben en het belang van commissies te verduideli-
jken. Dit alles kan ook in een duidelijker overdrachtsdocument. Het voorzittersoverleg, van het vorige 
bestuur, is een groot succes, vandaar dat we dit willen verhogen naar twee keer per jaar. Ook zal er een 
jaarkalender worden gemaakt, die duidelijker is voor commissies om activiteiten in te plannen. De wis-
seldatum blijft hetzelfde.
Tot slot wordt het commissieledenquotum aangepast. In iedere commissie mogen er slechts twee van de 
oude commissie blijven zitten. De rest moet veranderen mits er animo voor is.

Contact met externen.
Er zullen meer vergaderingen met Aflas gaan plaatsvinden. Ook het contact met andere verenigingen, 
wat het vorige bestuur goed heeft gedaan, zullen we alleen maar behouden en nog meer verbeteren. 
Het OC en LASinfoteam moet meer aanwezig zijn op de site. Hiermee hopen we mensen beter de weg te 
wijzen. Ook de samenwerking met hen zal worden verbeterd.

Website
De hernieuwde website is heel mooi opgezet. Facebook is een heel handig medium op leden op de 
hoogte te houden.

Er wordt geapplaudiseerd.
Sophia Evertse vraagt of er nog vragen zijn.
Er zijn geen vragen vanuit de leden.

9. Stemming  
Remy Middelhoff laat weten dat nu de stemronde gaat plaatsvinden voor het kandidaatsbestuur. Het KB 
kan enkel worden afgewezen bij tweederde tegen.
Stijn Peeters deelt de stembriefjes uit.

Caspar Lusink: Wat gebeurt er als ze worden afgewezen?
Remy Middelhoff: Er zal eerst worden overgegaan op de personen. Men kan dan per persoon stemmen. 



Als er niet meer dan drie over blijven, moet het oude bestuur doorgaan.

Bram de Rijk: Remy, dat klopt niet.
Tessa Stoffelsen: Waarom niet?
Bram de Rijk legt uit hoe het wel moet.

De briefjes worden ingevuld en opgehaald door Remy Middelhoff.

Remy Middelhoff telt de stembriefjes. Er zijn 31 stemmen voor, 1 blancostem en 1 stem tegen. Totaal van 
het aantal stemmen is 33. Hiermee is het kandidaatsbestuur goedgekeurd en kan over worden gegaan 
op de decharge en charge.

10. Afscheidsrede   
Remy Middelhoff doet de afscheidsrede:

Lieve leden, vrienden, familie, kandidaatsbestuur en huidig bestuur,
 
Een jaar geleden waren wij 5 nog onwetend over wat ons nog te wachten staat. Een jaar later zijn we een 
schat aan ervaring rijker. Als 7e bestuur hebben we ons dagelijks voor de volle honderd procent ingezet 
voor Atlas en mede dankzij de goede samenwerking hebben we er allemaal heel veel voldoening en ken-
nis uit gehaald. Het doet ons deugd te zien hoe er ook dit jaar weer een grote groep LASsers ontzettend 
actief  binnen de vereniging is geworden. Hier hebben we natuurlijk maar heel erg weinig invloed op 
gehad en daarom alle leden heel erg bedanken voor hun betrokkenheid, vriendschappen en persoonli-
jkheden. Zonder jullie zou de vereniging niet bestaan en ik niet terugkijken op zo’n succesvol jaar.
 
Behalve alle leden wil ik natuurlijk ook mijn mede bestuurders bedanken. Het was een fantastisch jaar 
met een onvoorstelbare fijne samenwerking. De kleine meningsverschillen die er waren werden meteen 
uitgesproken en zonder problemen zijn wij dit jaar doorgekomen. Iedereen had hetzelfde doel voor 
ogen en samen hebben we Atlas, net zoals alle vorige besturen, veranderd, verenigd en verbeterend. 
Daarnaast was het een ontzettende inspirerende omgeving waarin we alle 5 heel veel hebben geleerd. 
Zoals ik al zei was het een onvoorstelbaar fijne samenwerking en ben ik blij dat we met zo veel gezellig-
heid, vriendschap en vertrouwen hebben samengewerkt. Jullie hebben alle 4 unieke krachten vertoont 
dit jaar.
Stijn, je hebt een ontzettend grote bijdrage aan Atlas geleverd achter de schermen, waar Atlas jaren op 
kan voortbouwen. Maar behalve dat, was je ook een onmisbaar persoon in onze dynamiek. Ik heb fan-
tastische kanten van je leren kennen en je scherpte, humor, intelligentie en stijl zal ik nooit vergeten. Het 
was een eer om het voorzitterschap met jou te delen.
Tessa, ik ben ontzettend blij dat jij er vorig jaar voor hebt gekozen om in het Bestuur te gaan. Behalve dat 
je je taken fantastisch hebt gedaan en Atlas op het gebied van onderwijs veel vooruit is gegaan, ben je 
een ontzettend gezellig en lief persoon  waar we alle 4 veel van zijn gaan houden dit jaar (Sommige iets 
meer dan andere). Tes, ontzettend bedankt.
Justin! Je bent een man van daden en een echte levensgenieter. Je bent een trotse vertegenwoordiger 
van Atlas geweest en daarnaast een geweldige penningmeester. We zaten vaak op een lijn qua bestuur, 
interesses, ambities, vrouwen, en humor. Je drang naar avontuur en spanning heeft mij vaak doen geni-
eten van je verhalen en ik koester de vriendschap die we aan dit jaar hebben overgehouden.
Merel, ik wil jou heel erg bedanken voor de fantastische bijdrage die je aan Atlas maar ook heel erg aan 
het bestuur hebt geleverd. Door je eerlijkheid en directheid heb je problemen en ergernissen in de kiem 
gesmoord. Daarnaast ben je een vrouw van je woord en wisten we allemaal dat bij jou afspraak ook echt 
afspraak is. Je bent iemand waar ik altijd op aan kon en je bent je verantwoordelijkheden nooit uit de 
weg is gegaan. Heel erg bedankt!!
 



En daar zitten ze dan, onze opvolgers. Weer een prachtige bende van 5 die weer de zware last van Atlas 
op zich mag nemen. Volgens de Griekse mythologie zou dit een straf zijn maar ik heb het dragen van 
deze Atlast absoluut niet zo ervaren. Jullie gaan een ontzettend mooi avontuur tegemoet en een onver-
getelijke tijd. Jullie zullen ontzettend leuke mensen ontmoeten, unieke vaardigheden leren en intens 
samenwerken. We hebben alle 5 ontzettend veel vertrouwen en zien dat het enthousiasme van jullie 
afspat en jullie niet kunnen wachten te beginnen. Met een gerust hart kunnen wij de vereniging aan jul-
lie toevertrouwen. Sophia, Annabelle, Roy, Mert en Irene, bestuur 8. Veel succes, alle goeds. De toekomst 
lacht jullie tegemoet en we hebben goede verwachtingen. Jullie gaan een onvergetelijk jaar tegemoet, 
geniet ervan!
 
En dat was het dan, een onvergetelijk jaar voorbij. Ik kan dankzij mijn 4 bestuursgenoten terug kijken op 
een ontzettend succesvol jaar waar ik heel trots op ben.
 
Ik wil afsluiten met een quote van eurocommissaris Neelie Kroes waar Stijn ons in het verleden op heeft 
geattendeerd:
 
“Onze soepelheid was legendarisch” 

11. Chargeren/dechargeren
Remy Middelhoff dechargeert Tessa Stoffelsen als onderwijscommisaris, Stijn Peeters als vice-voorzitter 
en tot slot Justin Hoek als penningmeester.
Merel van Zelderen dechargeert Remy Middelhoff als voorzitter van het zevende bestuur van USLAS 
Atlas.
Merel van Zelderen chargeert Sophia Evertse als nieuwe voorzitter van het achtste bestuur van USLAS 
Atlas.
Sophia Evertse dechargeert Merel van Zelderen als secretaris.
Sophia Evertse chargeert Annabelle Poelert als nieuwe secretaris, Roy van den Berg als nieuwe penning-
meester, Mert Blommestijn als nieuwe vice-voorzitter en Irene Krijgsman als nieuwe onderwijscommis-
saris.

Het zevende bestuur is nu officieel gedechargeerd en het achtste bestuur gechargeerd.

12. Aantreedrede
Sophia Evertse neemt het woord over. Ze laat weten dat ze zich helaas niet zo uitgebreid heeft voorbe-
reid als Remy Middelhoff, dit in verband met de afgelopen 24 uur. Ze spreekt namens het gehele bestuur 
als ze zegt dat het nieuwe bestuur er ontzettend veel zin in heeft en dat ze met frisse moed een nieuw 
jaar tegemoet gaan met vele leermomenten. Sophia Evertse bedankt iedereen voor de stemmen, vervol-
gens bedankt ze het oude bestuur. Het oude bestuur heeft alles zo ontzettend goed gedaan en geregeld 
en dat gaan wij nu voortzetten. Irene Krijgsman deelt aan alle oud bestuursleden van het zevende bestu-
ur een kadootje uit. Dit boekje mogen ze nooit kwijtraken, het is ter herinnering aan het goede afgelo-
pen bestuursjaar. Sophia Evertse kondigt aan dat ze ook nog ieder een roos krijgen. Er volgt een applaus.

13. Verdeling taken/commissies
Mert; Artclass, flash, introcommissie
Annabelle; Symplas, Overlast en LASt minute
Roy; blast, sponsorcommissie, baten en lasten
Irene; ouderdagcommissie, lasagne, las fiestas
Sophia; klasseboek, hilarilas, laspost
Annabelle gaat ook over Aflas



14. HINWOZL
Sophia Evertse vraagt of iemand nog wat op zijn lever heeft. Dat is niet zo.

15. WVTTK
Sophia Evertse vraagt of er verder nog wat ten tafel komt. Dat is ook niet zo. Sophia Evertse laat ons 
weten dat we nu met zijn allen gezellig gaan borrelen in de Hofman.

16. Rondvraag
Tot slot noemt Sophia Evertse ieder lid bij voor- en achternaam om te kijken of er nog vragen zijn. Na 
enkel wat opmerkingen met succes en dankjewel, zijn er verder geen vragen.

17. Sluiting
De Algemene Leden Vergadering wordt gesloten om 21:08 uur.

9. Cursusrecensies 
Tessa Stoffelsen grabbelt Rhea Eeltink uit het bakje. Zij heeft de cursusrecensieprijs gewonnen. Gefelic-
iteerd.

10. HINWOZL
Francine Uijttewaal: Hebben jullie een bepaalde tactiek om het algemeen budget aan te breken of te 
verdelen? Wij hebben met Overlast ongeveer 100 euro, wij zitten daar met al onze activiteiten over heen. 
Wij krijgen dat geld nog wel, maar waar slaat dan nog dat grote bedrag op. Justin Hoek: Mensen kunnen 
altijd aanspraak maken op het algemeen budget. Er is een limiet van 100 euro per commissie voor een 
activitiet. Hier zal het bestuur dan over overleggen. Voor jullie klassieke avond wordt er ook een deel uit 
het algemeen budget gehaald. Francine Uijttewaal: Dat is maar 25 euro. Justin Hoek: Kom maar langs.

11. WVTTK
Er zijn geen WVTTK’tjes

12. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de leden.

13. Sluiting
Remy Middelhoff sluit de vergadering om 19.35 uur.


