
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

USLAS ATLAS 

NOTULEN 

 
DATUM: 17 december 2013 

AANVANG: 19:00 

LOCATIE: Drift 21, Sweelinckzaal 
 

Aanwezig: 
Bestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg en 
Saskia Huijgen. 
  
Leden: 
Sonja Pleumeekers, Rens van Dijke, Willem van der Maden, Roy van den Berg, Mert 
Blommestijn, Vivian Hartlief, Bobby Baudoin, Saïd El Khouani, Thyrza Eliasar. 
  

Sophia Evertse komt om 19:39 binnen. 
  

1. Opening                                                                                                                                                     

Julia Matser opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) om 19:15 door te zeggen dat ze 
er veel zin in heeft en niet kan wachten om lekker te borrelen met zijn allen. Dit is een 
speciale ALV omdat hij in het teken staat van de begroting waar Nathalie Immerzeel 
hard aan heeft gewerkt. Daarnaast is de hamer tijdelijk misplaatst en Roy van den Berg 

vindt dit niet kunnen. 
  

2. Mededelingen 

Julia Matser heeft enkele mededelingen vanuit het bestuur. Ze vraagt of iedereen die 
een vraag heeft zijn of haar hand kan opsteken zodat er op naam genotuleerd kan 
worden. 
 

Allereerst meldt Julia dat de vesten klaar zijn en dat je ze vanaf nu kunt bestellen. Ze 
zijn blauw, het Lebowskilogo staat erop en hij is heel mooi. Vervolgens meldt Julia dat 
er binnenkort Atlasonderbroeken aankomen. Verder wijst ze nogmaals op het feit dat 
we het 360 magazine op de Atlaskamer hebben liggen en vertelt ze over een nieuw 
initiatief; gangmakers. Dit initiatief gaat binnenkort een feest organiseren en een 
gangmakersdag waarop we op alle kamers van de studieverenigingen films gaan kijken. 
Daarna stelt ze dat de wintersport eraan komt en dat ze er heel veel zin in heeft. Ze 

geeft ook een algemene update over Café Lebowski waarin ze stelt dat wij zeer tevreden 
zijn met hen en zij met ons. Vervolgens meldt Julia nog dat binnenkort een nieuwe 
contactpersoon voor Aflas hebben, namelijk Francine Uijttewaal. We kijken ernaar uit 
om met haar samen te werken en Aflas te verbeteren. Vervolgens meldt Julia nog dat 
er overmorgen een uitbrakdag is waarop we fijn met zijn allen brak kunnen zijn. Als 



laatste meldt Julia dat de commissiejaarplannen er over het algemeen goed uit zagen 
en dat het bestuur trots op de commissies is.  
  

3. Goedkeuren notulen 

De notulen worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen. 
  

4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
  

5. Financiën 

a) Algemene financiële update 
Nathalie Immerzeel geeft een algemene financiële update waarin ze het volgende zegt: 

- De gesprekken met het onderwijssecretariaat zijn goed verlopen, we krijgen meer 
geld doordat we nu meer algemene subsidie krijgen doordat de vaste voet en de 
subsidie per lid samen zijn gevoegd tot één bedrag.  Dit bedrag is 3000 euro. 
- Uit deze gesprekken is ook duidelijk geworden dat de subsidies voor 2015 herverdeeld 
zullen worden over alle studieverenigingen binnen de faculteit. Nathalie zegt dat ze 
daar momenteel bovenop zit en alles nauwlettend in de gaten houdt. 
- De mensen die dit jaar op grote reis zijn geweest ontvangen binnenkort 13 euro op hun 

rekening van Atlas. Dit komt omdat de begroting eindelijk rond is. 
- Alle aanbetalingen voor de aankomende grote reis zijn gedaan vanuit Atlas. Nathalie 
wil dan ook graag dat iedereen die nog niet heeft betaald maar wel mee gaat vragen om 
alsnog vanavond te betalen.   
  
b) Sponsoring 
Nathalie vertelt dat Café Lebowski zeer blij met ons is en ons daarom met een bedrag 

van 750 euro wil sponsoren. Het contract is al getekend. Dit bedrag dekt vrijwel de 
gehele begrote pot voor sponsoring. Daarnaast meldt Nathalie dat we ook 100 euro 
sponsoring op de vesten hebben geregeld bij Indigo. 
  

6. Presentatie begroting 2014 

Nathalie Immerzeel presenteert de eerste pagina van de begroting en stelt dat er 
daarna nog pagina’s volgen met uitleg. De verbale uitleg van Nathalie Immerzeel is niet 

genotuleerd omdat deze gevonden kan worden op de website, onderaan de begroting, 
onder het kopje ‘verantwoording’. 
  
Nathalie Immerzeel presenteert de Baten specificatie: 
Rens van Dijke: Wat houden de inkomsten van de boeken in? 
 
Nathalie: Als mensen boeken bestellen krijgen ze korting en Atlas krijgt 3% van 

studieboeken.com. Dit is dus een win/win situatie. 
  
Roy van den berg: Waar heb je het op gebaseerd om de sponsoring te verdelen in 
bedragen van 300 euro en 150 euro? Moet het volgende bestuur dat ook doen? 



  
Nathalie: Nee het is globaal genomen, en het is dus een inschatting. 
  
Nathalie Immerzeel presenteert de Lasten specificatie deel 1: 

Roy: Waar baseer je het op dat de subsidie lager uit gaat vallen, of lager uit kan vallen? 
  
Nathalie: Dit is gezegd door het onderwijssecretariaat. 
  
Roy: Is dit omdat ze het gelijk gaan trekken met andere studies? 
  
Nathalie: Ja, bij Atlas is de subsidie voor het introkamp wel relatief hoog gebleven. 

  
Mert Blommestijn: Hoe groot is dat potje dat oude besturen voor LAStrum hebben 
gemaakt? 
  
Nathalie: Het potje is 500 euro. 
  
Rens: Wordt er niets ingestopt vanuit dit bestuur? 

  
Nathalie: Dat ligt aan de afrekening 
  
Roy: De afrekening komt aan het eind van het jaar 
  
Nathalie: In maart dacht ik. 
  

Roy: Waarom is het budget van BLASt niet omhoog gegaan? 
  
Nathalie: Het sportaandeel van BLASt valt weg. 
  
Rens: Hoeveel wordt er beschikbaar gesteld voor kleding per commissie? 
 
Nathalie: Voor elke commissie 50 euro.  

  
Nathalie Immerzeel presenteert de Lasten specificatie deel 2: 
Roy: Het mobiele abonnement bleek juist meer nodig. Meer mensen gaven aan dat ze 
een sms wilden ontvangen, is dat nu ook zo? Als meer mensen het aangeven het wordt 
het dus per totaal-sms duurder om te sturen. Zou je het budget dan niet beter zo 
kunnen laten? 
  

Nathalie: Je stuurt nooit een sms naar de hele vereniging, alleen in het uiterste geval. 
Hierdoor vinden wij dat we niet een dergelijk hoog bedrag nodig hebben. 
  
Roy: De sms is toch alleen naar mensen die hebben aangegeven te willen ontvangen? 
  



Nathalie: Het is een soort last resort voor activiteiten en dus niet de bedoeling om naar 
ieder individueel lid een sms te sturen voor van alles en nog wat. 
  
Daan van den Berg: Sms staat standaard aan in leden administratie, de afgelopen twee 

jaar wordt die vraag niet al niet meer gesteld. 
  
Roy: Wij hebben vorig jaar een nieuwe update gedaan en gevraagd of mensen een sms 
willen ontvangen of niet en daar kwam uit dat meer mensen een sms willen ontvangen. 
  
Vivian Hartlief: Zit je er wel actief achteraan dat je iedereen op Facebook toevoegt? 
  

Nathalie: Ja, we zijn heel druk bezig met het schoonmaken van het ledenbestand, 
iedereen wordt toegevoegd op Facebook aan de hand van het ledenbestand 
  
Mert: Even over de computer. Jullie hebben er zelf één gratis geregeld, nice! Maar 
hebben jullie nog budget voor een nieuwe computer en zo ja, hoeveel is dat? 
  
Nathalie: Daar had ik eigenlijk geen weet van, dat hoorde ik zojuist van Roy. 

  
Mert: Als er geen geld meer wordt afgeschreven voor de toekomst, heb je het budget nu 
nog wel, maar later niet meer. 
  
Nathalie: We zijn er nu van overtuigd dat we dat budget nog niet nodig hebben, omdat 
we nu al een gratis computer hebben en omdat de Universiteit overal Windows 7 gaat 
installeren. Op dit moment is het dus nog niet nodig en vinden wij het potje statutaire 

verbeteringen belangrijker. 
  
Roy: Maar je schrijft af en dan aan het eind van 5 jaar kun je een nieuwe computer 
kopen. Het is dus een soort van sparen. 
  
Nathalie: Voor nu is het in ieder geval nog niet nodig dus we gaan nu met deze 
informatie aan de gang. 

  
Nathalie: De dia met de grafieken ontbreekt helaas. 
  
Vivian: De grafiekjes liggen hier wel? 
  
Willem van der Maden: Het is een taartdiagram. 
  

Sophia Evertse: Activiteiten vanuit de opleiding, wat is dat? 
  
Nathalie: Tijdens het gesprek met het onderwijssecretariaat vroegen zij of we een 
eventuele lening die we aan de opleiding verstrekken op de begroting wilden zetten. 
Denk hierbij aan de lunch voor een matchingsdag. 



  
  
Pauze                                                                                                                                                                            
Nathalie Immerzeel luidt de pauze in om 19:45 

  
Julia Matser hervat de ALV om 20:00 
  

7. Stemmen over begroting 

Julia Matser vraagt of iedereen wil stemmen over de begroting. Iedereen stemt voor, 0 
mensen tegen en 0 mensen onthouden zich van stemmen. De begroting voor het jaar 
2014 wordt bij deze goedgekeurd. 

  

8. Presentatie wijzigingen en toevoegingen aan HR 

Julia Matser presenteert de aanpassingen en toevoegingen aan het huishoudelijk 
regelement (HR). Ze wil graag feedback en kritische noten. Julia zal ze eerst 
presenteren. Aan het einde van deze discussie zullen de aanpassingen en toevoegingen 
aan het HR opgesteld worden zoals ze uiteindelijk in het HR terecht komen. Zie voor het 
resultaat het HR. 

 
Art 6: Het Atlaslidmaatschap zoals omschreven in artikel 6 lid 1 uit de statuten eindigt 
als het lid stopt met de studie Liberal Arts & Sciences. 
Tot nu toe is hier altijd heel veel onduidelijkheid over. Daarnaast staat het alleen in de 
statuten, en willen we het daarom graag in het HR zetten. 
 
Rens: Hoe zit het met deelname van activiteiten, mag je niet meer deelnemen aan 

activiteiten? 
 
Julia: Bij sommigen wel, maar in principe kun je als niet-atlaslid niet profiteren van de 
sponsoring die wij in een activiteit stoppen. We willen wel een overgangsregeling 
toepassen: je kunt je nog inschrijven voor activiteiten maar je komt onderaan de 
reservelijst als je geen LAS studeert. Mensen die volwaardig lid zijn krijgen dus 
voorrang. 

 
Vivian: Je wilt toch juist cohesie? 
 
Julia: Soms is het heel lastig om te bepalen wie nou geen atlaslid is en wie wel. We 
willen zeker cohesie maar dit is niet manier om dit te bereiken. Cohesie binnen de 
vereniging betreft enkel leden. Cohesie met niet-leden valt helaas buiten het bereik van 
Atlas.  

 
Said El Khouani: Dit geldt ook voor mensen die klaar zijn met de studie? 
 
Julia: Jazeker. 
 



Bobby Baudoin: Wat als je een jaartje ertussen uit gaat. 
 
Nathalie: In het jaar dat ze weg zijn hebben ze toch niet zoveel aan Atlas.  
 

Julia: Daarnaast hoef je nooit meerdere keren te betalen. Het gaat er hier simpelweg 
om dat mensen die geen LAS studeren minder privileges hebben dan studenten die LAS 
studeren.  
  
Art. 10 Commissieleden worden alleen vrijgesteld van de bijdrage als zij hier 
voorafgaand aan de activiteit toestemming voor hebben gekregen van het bestuur 
 

Julia: Dit is ook een verduidelijking. 
 
Vivian: Wanneer krijg je toestemming? 
 
Julia: Dat is per geval uniek, het bestuur bepaalt uiteindelijk. 
 
Sophia: Dat moet er duidelijker in staan, zo kan het namelijk onduidelijk zijn. 

 
Daan: We hebben hier lang over gepraat, maar als we dat doen krijg je heel veel 
uitzonderingen op de regel. Deze regel heeft een groot grijs gebied waarin kleine 
uitzonderingen voor meer onduidelijkheid zorgen dan één regel waarin het bestuur 
beslist.  
  
Roy: Dit moet misschien even verduidelijkt worden bij de commissies door middel van 

een bericht. 
  
Rens: Moeten we er over stemmen bij de volgende ALV welke commissie vrijstelling 
krijgt, etc.? 
 
Julia: Nee het gaat per activiteit. Geen commissie krijgt een algemene vrijstelling. 
 

Sophia: Waarom beslissen jullie dat? 
 
Julia: Omdat het bestuur het beslissende orgaan is. 
  
Mert: Wat als bestuur zegt: LASt minute leden mogen gratis mee op grote reis? 
 
Nathalie: Dat lijkt me een zeer kleine kans. 

  
Roy: Wat als een commissie het er niet mee eens is? 
 
Nathalie: Dan wordt de begroting niet goedgekeurd. 
  



Mert: Misschien moet er toch iets veranderd worden want nu lijkt het een optie voor 
commissies om aan te vragen. Wat dachten jullie van: ”Commissieleden krijgen geen 
vrijstelling van bijdrage tenzij het bestuur anders besluit.” 
  

Bestuur: Dat is wel een goede 
  
Roy: Zou je niet beter ‘betaling’ kunnen gebruiken? 
 
Julia: Het woord bijdrage wordt consequent gebruikt in het HR, vandaar. 
  
Art 11: Als een lid heeft meegedaan aan een meerdaagse activiteit en twee weken na 
deze activiteit nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt het bestuur 
zichzelf het recht voor om een boete te heffen van tien procent van de hoofdsom. Deze 
stijgt elke volgende maand met eenzelfde bedrag. De inkomsten uit boetes zullen 
opgenomen worden in het algemeen budget. 
 
Julia: Dit is meer als dreigement dan dat we hopen dat we het tot uitvoering moeten 
brengen. 

 
Rens: Als mensen nou een goede reden hebben kunnen mensen dan geen boete 
krijgen? 
 
Daan: Ja, het bestuur kan beslissen. 
 
Bobby: Op grond waarvan kun je zo’n recht toekennen? 

 
Julia: Op een ALV kan dat. 
 
Mert: Als iemand niet betaalt wat dan? Betalen ze dan wel een boete? 
 
Julia: Dat is uiteraard wel de bedoeling.  
  

Roy: Ik zit ermee of het echt een dreigement is. 
 
Julia: We hopen het niet uit te hoeven voeren maar dat doen we wel mocht het 
noodzakelijk zijn.  
  
Rens: Het geldt waarschijnlijk vooral voor wintersport en grote reis. Is 10% dan niet 
veel? 

 
Julia: Je moet gewoon op tijd betalen. 
  
Roy: Wat zien jullie als een goede reden voor een te late betaling? 
 



Julia: Dat beslist het bestuur op dat moment. Ieder geval is uniek. 
 
Rens: Wat als iemand dit pas te laat ziet. 
 

Julia: Dat zal niet gebeuren, want we brengen deelnemende leden op de hoogte als we 
de kans groot achten dat we de regel in werking moeten zetten.  
  
Mert: Volgens het HR kan je een boete opleggen maar in hoeverre moet dat niet in de 
statuten staan. Mogen wij als vereniging überhaupt een boete heffen? 
 
Nathalie: Dat weten we niet zeker maar dat is ook het belang van het statutaire potje. 

 
Mert: Als je dit in het HR zet moet je ook kijken of het daadwerkelijk mag volgens de 
statuten. Ik ga misschien tegen stemmen omdat het nog niet helemaal duidelijk is 
 
Julia: We zoeken op of het in de statuten staat voordat we beginnen met stemmen.  
  
Art. 12 Als de winst bij een activiteit meer bedraagt dan tien euro per persoon wordt 
deze aan de participerende leden uitgekeerd.   
Julia: We willen een vuistregel creëren voor wanneer we wel geld terug overmaken en 
wanneer niet. 
 
Rens: Waarom pas bij 10 euro? 
 
Julia: Als het gaat om kleine bedragen is het het niet waard om het uit te keren, door 

verschillende technische en praktische redenen. 
 
Rens: Activiteit van 15 euro bijvoorbeeld. Als daar nou 5 euro winst per persoon op 
wordt gemaakt, krijgt je dus geen 5 euro terug? 
 
Julia: Dit is in principe niet mogelijk omdat we zo’n begroting niet goed zullen keuren. 
 

Nathalie: Deze regel gaat alleen op voor hele grote begrotingen zoals de grote reis. Er 
bestaat de kans om zoveel winst te maken bij dit soort activiteiten, maar bij kleine 
activiteiten wordt bijna geen winst gemaakt. 
 
Rens: Het kan toch gebeuren dat een activiteit voor een deel niet doorgaat, krijgen 
mensen dan ook hun geld niet terug? 
 

Julia: Jawel, maar dat is een andere regel. 
 
Roy: Goeie regel, was er eerst niet, en het is echt een tering werk om achter al die 
kleine bedragen aan te gaan. Misschien er nog bij dat het bestuur beslist? Stel je hebt 



een activiteit die uit de hand loopt, dat je zelf de mogelijk houdt om uit te keren. Zo hou 
je de macht bij het bestuur. 
 
Julia: Ja dat lijkt me goed, dan moeten we hem nog even aanpassen. 

  
Art. 13 Commissies dienen een deelnemerslijst een gepaste tijd voorafgaand aan de 
activiteit bekend te maken. 
 
Rens: Wat is een gepaste tijd? 
 
Julia: Een gepaste tijd is een term die veel voorkomt in de statuten, er wordt mee 

bedoeld dat per situatie wordt ingeschat wat gepast is. We hebben gekozen om dit zo te 
verwoorden omdat het afhankelijk is van de activiteit wanneer deelnemerslijsten 
bekend gemaakt moeten worden. Voor een buitenland reis bijvoorbeeld eerder dan voor 
een museumbezoek.  
 
Mert: Ik zie het belang niet in van dit artikel, waarom zou het moeten? 
 

Julia: Dit artikel dient als voorbereiding op art 14: 
  
Art. 14 Op een deelnemerslijst staan voor een activiteit en/of deelnemen aan een 
activiteit, zoals bepaald in artikel 7, betekent dat deze activiteit ook door het betreffende 
lid betaald dient te worden. Als deze betaling niet binnen een maand is voldaan kan 
door het bestuur tot lidmaatschapsbeëindiging van het betreffende lid worden 
overgegaan. 
 
Julia: Het idee is dat er mensen die op de lijst staan een idee hebben van de reservelijst. 
Dit houdt in dat als de reservelijst op is dat je zelf op zoek moet naar vervanging. Mocht 
je dit niet lukken dan ben je verplicht alsnog te betalen.  
 
Daan: Ik was bijvoorbeeld op het liftweekend ziek, maar heb wel moeten betalen. 
 

Mert: Kan je niet beter: ik vink dit aan op het inschrijvingsformulier en dat is dan alles in 
plaats van zo’n regeling. 
 
Julia: Deze regel is slechts voor ons om op terug te grijpen mochten er 
onduidelijkheden zijn. Daarnaast vergroot het het overzicht voor commissies en 
deelnemende leden. 
  

Mert over Art. 13: deelnemerslijst, kunnen commissies dit aan? 
 
Julia: Ja dat is wel de bedoeling 
  
Roy over Art. 14: Om wat voor activiteiten gaat het hier dan voornamelijk? 



 
Nathalie: het gaat over dingen die vol kunnen zitten, zoals bijvoorbeeld de grote reis. 
  
Rens over Art. 12: Waarom is er een andere regeling bij zeilweekend? Waarom niet 

overal 10%-regel erover in plaats van 10 euro? 
 
Julia: Dit is onmogelijk veel werk voor de penningmeester. 
 
Jules Swinkels: Vroeger was de ongeschreven regel ‘inschrijven is betalen’ afdoende, 
maar we wilden graag meer duidelijkheid en een extra poot om op te staan. Het stond al 
in de statuten maar het staat nu nogmaals zeer duidelijk in het HR.  

  
Roy: Staat dit precies zo in de statuten? Niet ‘na een maand is voldaan’? 
 
Julia: Zullen we zo even nazoeken. 
 
Roy: Artikel 13 moet duidelijker, wat is gepaste tijd? 
 

Julia: Dat is per activiteit verschillend, zoals ik eerder ook al omschreef. 
 
Roy: Bekend maken aan wie? 
 
Julia: Aan de leden die zich hebben aangemeld voor de desbetreffende activiteit. 
 
Julia: Dit was waar we op hadden gehoopt, dank voor de nuttige en kritische feedback.  

  
Roy: Sophia en ik hadden het erover om de aanpassingen en toevoegingen van het HR 
op de slide te veranderen zo dat iedereen in de zaal het kan zien. 
 
Julia: Dat doen we zo, nu 5 minuten pauze om de statuten in te kijken en onze originele 
HR-verandering aan te passen naar aanleiding van jullie reacties. 
   

Na een korte pauze gaat Julia door met de vernieuwde aanpassingen aan het HR en 
tegelijkertijd volgt er een stemming. 
  
Artikel 6 - Het Atlaslidmaatschap zoals omschreven in artikel 6 lid 1 uit de statuten 
eindigt als het lid stopt met de studie Liberal Arts & Sciences. 
 
Julia: Zijn er nog vragen over Art. 6? 

 
Sophia: Als een lid bezwaar indient, wat dan? 
 
Julia: Je betaalt niet voor je leven, maar voor de periode dat je LAS studeert. 
 



Roy: Wat als je stopt na 3 weken, krijg je dan je geld terug? 
 
Julia: Nee, als we dit soort uitzonderingen gaan maken is het moeilijk om een duidelijke 
grens te hanteren en is er kans op vriendjespolitiek. Om één duidelijke lijn te trekken is 

dit dus het verstandigst. 
 
Art.6 Stemmen: 
10 voor 
0 tegen 
0 onthouden 
 

Art. 6 wordt goedgekeurd. 
  
Artikel 10 - Commissieleden zijn verplicht voor hun eigen activiteit te betalen, tenzij zij 
voorafgaand aan de activiteit toestemming hebben gevraagd voor vrijstelling van 
betaling aan het bestuur en deze hebben gekregen. 
 
Julia: Zijn er nog vragen over Art 10? De verandering staat erin, zie notulen bovenaan. Is 

dit verwoord op de manier zodat het duidelijk en beter is? 
 
Roy: Nu staat er nog niet in dat de commissie dit zelf moeten vragen. 
 
Julia: Ik verander het meteen. 
 
 

Art. 10 Stemmen: 
10 voor 
0 tegen 
0 onthouden 
  
Artikel 11 vervalt: In de statuten staat niet dat Atlas het recht heeft om boetes te heffen. 
Het bestuur zal dit notuleren in het document ‘statutaire verbeteringen’ en hoopt op den 

duur hier verandering in te brengen. 
 
Als de winst bij een activiteit meer bedraagt dan tien euro per persoon 
wordt deze aan de participerende leden uitgekeerd. Als het een bedrag betreft dat lager 
is dan tien euro, kan het bestuur anders beslissen. 
  
Julia over Art 12: Er staat nu bij: Tenzij het bestuur anders beslist. 

 
Sophia: Die kan je ook anders opvatten, zoals: Mocht er een bedrag van 10 euro zijn, dat 
uitgekeerd kan worden kan nu ook anders opgevat worden. Alsof het bestuur besluit dat 
het ook NIET kan boven de 10 euro. Het wordt veranderd in: Anders beslist bij een lager 
bedrag dan tien euro. Zie uiteindelijke aanpassing in het HR.  



 
Art. 12 Stemmen: 
9 voor 
0 tegen 

1 onthouden 
 
Artikel 13 - Commissies dienen een deelnemerslijst een gepaste tijd voorafgaand aan de 
activiteit bekend te maken aan de deelnemers, wanneer dit gaat om een activiteit met 
een beperkt aantal inschrijfplaatsen. 
  
Julia: Zijn er nog vragen over Art. 13? Beperkt aantal inschrijfplaatsen staat erbij. 

 
Willem: Het is belangrijk voor de deelnemers zelf toch? 
 
Nathalie: Hun belang is ons belang. 
 
Rens: Waarom is het zo aangepast? 
 

Daan: Anders moeten we ook inschrijflijsten voor activiteiten bekend maken zoals 
feesten, waar je je tot op het laatste moment nog kan inschrijven 
 
Roy: Geldt wel voor feesten toch? 
 
Mert: Heel veel activiteiten waarbij het niet nodig is hebben ook vaak een beperkt aantal 
inschrijfplaatsen toch? 

 
Julia: Als het dit betreft is het belangrijk dat die deelnemerslijst bekend wordt gemaakt. 
Ondanks dat het niet vol is, is het toch belangrijk dat die er komt. 
 
Sophia: Hoe willen jullie dat aan de commissies gaan doorgeven? Op Facebook? Mail? 
Google docs? 
 

Julia: Bekend maken moet op de Facebookpagina, want het is belangrijk dat 
deelnemers een moment hebben waar ze dat kunnen zien. 
 
Daan: Als de lijst bekend is kunnen mensen nog aangeven dat ze niet willen enzovoort. 
We geven ze de kans om het anders te doen. 
 
Rens: Er staat toch altijd bij dat leden ‘voor deze datum dienen te betalen’. 

 
Willem: Ja, maar kijk naar de afgelopen Artclass activiteit. Sommigen mensen kwamen 
niet en wisten niet of ze moesten betalen. Dat veroorzaakt veel onduidelijkheid en ik 
denk dat deze regel daarover gaat, toch? 
 



Julia: Ja inderdaad, het is in het belang van iedereen. 
 
Willem: Het is in ieder geval belangrijk dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. 
 

Roy: Bij Art. 14 is het misschien beter om te zeggen dat het gaat om leden die bij 
aanvang van de activiteit op deelnemerslijst staan. 
 
Nathalie: Het gaat erom dat je tijdig moet reageren zodat commissies kunnen besluiten 
of je moet betalen of niet. 
 
Art. 13 stemmen: 

Voor: 10 
Tegen:0 
Onthouden: 0 
 
Artikel 14 - Op een deelnemerslijst staan voor een activiteit en/of deelnemen aan een 
activiteit, zoals bepaald in artikel 7, betekent dat deze activiteit ook door het betreffende 
lid betaald dient te worden. 

 
Julia: Bij Art. 14 wordt een aanpassing gemaakt, zie het HR voor het eind resultaat. 
 
Roy: Hij stond er dus al. 
 
Daan: Ja maar we hebben hem uitgebreid. 
  

Mert: Stel je voor, een commissie maakt de deelnemerslijst niet openbaar. Deelnemers 
kunnen dus zeggen, he de lijst is er nog niet, ik betaal niet! 
 
Julia: Het is ter verduidelijking van iedereen. 
 
Daan: Ik wil iets voorstellen: Laten we ze splitsen. Op een deelnemerslijst staan als 
aparte regel EN als niet wordt voldaan nog steeds tot lidmaatschapsbeëindiging kan 

worden overgegaan. 
 
Art. 14 wordt opgesplitst, zie het HR voor het resultaat. 
 
Roy: Ik wil van Art. 14 het volgende maken: Inschrijven voor een activiteit zonder het 
regelen van gepaste vervanging is betalen. 
 

Jules: Het is vooral ter verduidelijking dus zoals hij nu staat is hij al goed. 
 
Thyrza: Stel je staat reserverijst nummer 1, ben je dan verplicht om te betalen als je 
wordt gevraagd? 
 



Julia: Nee, alleen als je op de officiële deelnemerslijst staat.  
 
Rens: Is het niet beter om schriftelijke toezegging te vragen? 
 

Julia: Is heel veel gedoe. Als niemand weet dat je wel of niet mag deelnemen aan een 
activiteit dan hoef je niet te betalen. 
 
Vivian: Als je aanvinkt dat je gaat betalen, is het toch al voldoende? Staat dit al in het 
HR? 
 
Daan: Nee, want waar ligt dan de grens? Nogmaals, dit is ter verduidelijking. 

 
Rens: Als de commissie de lijst niet heeft doorgegeven, maar je hebt je wel op aanwezig 
gezet op de Facebook bijvoorbeeld, wat dan? 
  
Nathalie: Zodra je je opgeeft moet de commissie een lijst opstellen. 
 
Rens: Maar wat als het niet op tijd gebeurt? 

 
Daan: Op deze manier is het een positief geformuleerde regel. Je kunt hem niet 
omdraaien. Betalingsverplichting blijft bestaan en blijft als los artikel staan. Hier wordt 
de regel van de deelnemerslijst aan toegevoegd. Een positieve regel kun je niet 
omdraaien en als lid zeggen dat een deelnemerslijst niet bekend is gemaakt en dus je 
dus niet gaat betalen.  
 

Mert: Als je schriftelijk toezegt en je blijkt te laat te zijn betekent dit niet dat je moet 
betalen? 
 
Julia: Het gaat erom dat het een wederzijdse verplichting is. Commissies moeten die 
dan ook nakomen. Als lid wil je dat die bekend gemaakt wordt zodat je duidelijkheid 
hebt omtrent je inschrijving.  
 

Daan: Je kan als lid in ieder geval niet zeggen: ‘de deelnemerslijst is niet bekend 
gemaakt dus ik betaal niet’. 
 
Stemmen Art. 14: 
9 voor 
0 tegen 
1 onthouden 

  
Julia bedankt iedereen voor de goede en kritische input. Het is heel goed dat we  Art. 11 
eruit hebben gehaald. 
  
 



9. Stemmen over het nieuwe HR 

Zie hierboven voor het resultaat. 
  

10. Reflectie 

Julia Matser vertelt dat wij binnen het bestuur al enige tijd bezig zijn met het 
structureren van bepaalde zaken. De leden krijgen hier op het eerste gezicht niet zoveel 
van mee, maar voor ons is het een hele belangrijke en drukke taak. Het gaat hier 
voornamelijk om interne zaken. 
 
Julia: De contactpersoon voor Aflas is vanaf heden Francine Uijttewaal. Wij hopen dat 
LAStrum gebruik gaat maken van Aflas tijdens het lustrum.  

 

11. Cursusrecensies 

Saskia gaat een lootje trekken voor de winnaar van de cursusrecensies. Marthe van 
Vught wint! 
 
Rens: Kan je altijd een cursusrecensie invullen? 
Saskia: Ja er staat een linkje op de site. We gaan de prijzen een beetje aanpassen zodat 
ze wat toegankelijker worden.  

  

12. WJWZAJLODTK 

Sophia: Ga je nog wel een rondvraag doen? 
 
Julia: Jazeker. 
 
  

13. Rondvraag 

Mert: Graag bij de WVTTK, vorig jaar hadden we erover nagedacht de opkomst te 
verhogen door commissieleden te verplichten. 
 
Roy: Ik wil graag succes aan Jules wensen met het verwerken van deze notulen. 
 
Sophia: Dit was een goede vergadering. Die door Mert genoemde verplichting voor 

commissies staat misschien in voorzittersbestand. 
 
Julia: Ik ga er naar kijken. 
  

14. Sluiting 

Julia sluit de vergadering om 21:19 door te zeggen dat we nu allemaal naar Café 
Lebowski gaan voor een lekker gratis biertje! 

 


