
ALGEMENE LEDENVERGADERING
USLAS ATLAS
NOTULEN

DATUM: Woensdag 19 december 2012
AANVANG: 19.30
LOCATIE: Drift 21, Sweelinckzaal

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

Leden: Marjolein Quist, Nathalie Immerzeel, Renée Stam, Justin Hoek, Linde Schuylenburg, Maai-
ke van Buuren, Aafke Schaap, Rik de Graaf, Jules Swinkels, Stijn Peeters, Daniël Aleksin, Yasmin 
Horselenberg, Bram de Rijk. Later: Tessa Stoffelsen, Saïd El-Khouani

Machtigingen: Remy Middelhoff 

1.Opening
Sophia Evertse opent de vergadering om 19:46
Sophia Evertse noemt alle leden bij voor- en achternaam en neemt de agenda door.
Sophia Evertse heet alle leden van harte welkom en prijst de hoge opkomst.

2.Mededelingen
Sophia Evertse heeft één mededeling vanuit het bestuur. Namelijk, dat wij na de vergadering een 
borrel zullen gaan drinken in café Hofman. Hierna deelt Justin Hoek mede dat hij is gemachtigd 
om te stemmen voor Remy Middelhoff.

3.Goedkeuren notulen
Het goedkeuren van de notulen gaat over de notulen van de vorige algemene leden vergadering 
die heeft plaats gevonden op woensdag 24 oktober 2012. Deze ALV stond in het teken van commis-
sie wissel. De notulen worden per pagina behandeld. Sophia vraagt of iemand nog op- of aan-
merkingen heeft over de notulen.

P1.  Algemene ledenvergadering – agenda punt toevoegen: 
Julia Matse moet veranderd worden in Julia Matser.

P2. Vervolgens deelt – het bestuur
Er zijn geen vragen of opmerkingen

P3. Bij de – niet hilarilas.
Er zijn geen vragen of opmerkingen

P4. Introcommissie klasseboek – om 22:08.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.



4.Vaststellen agenda
Sophia vraagt of er iemand een agendapunt wil toevoegen.  Stijn Peeters heeft een opmerking 
over de agenda. Het is hem opgevallen dat de wijzigingen in het huishoudelijke reglement niet op 
de website zijn gezet. Daniel Aleksin merkt vervolgens op dat de prijzen van de cursusrecensies 
niet serieus genoeg zijn en denkt dat een serieuzere prijs mensen meer zal stimuleren om de 
recensies in te vullen. 

Sophia Evertse sluit dit vergaderpunt af en geeft het woord over aan Roy van den Berg, die de 
financiën van de vereniging zal behandelen. 

5. Financiën
Roy van den Berg neemt het woord over en zal als eerste de begroting van 2013 presenteren aan 
de leden. Hij kondigt aan dat de eerste pagina zal worden overgeslagen, want dat is een over-
zicht van wat er verder in de begroting staat. Dan legt hij verder uit hoe de powerpointpresentatie 
aansluit bij de begroting die iedereen voor zich heeft. Roy van den Berg zal punt voor punt behan-
delen welke veranderingen er zijn in de begroting voor 2013 ten opzichte van de begroting voor 
2012. Daarna zal hij de kosten van 2012 nog nader toelichten. Bij vragen of opmerkingen moeten 
mensen even hun hand opsteken.

Allereerst wil het 8e bestuur van Atlas een Contributieverhoging doorvoeren van 5 euro voor de 
eenmalige contributie, die men betaalt bij het lid worden van Atlas. Hierdoor zal de contributie 
veranderen van eenmalig 25 euro naar 30 euro. De korting van 2,50 euro die men krijgt bij het 
inschrijven voor het introkamp en de studievereniging Atlas blijft in stand gehouden. De verhoging 
van de contributie is nodig, omdat we een gat aan inkomsten moeten vullen. Voorheen kregen wij 
een gift van 600 euro per jaar van de Universiteit Utrecht, omdat we een startende studieverenig-
ing waren. Omdat we nu 8 jaar bestaan, valt deze gift weg. Dit is de directe aanleiding voor ons 
geweest om het contributiegeld te verhogen. 

Merchandise was voorheen een post die stond voor het geld dat Atlas in de Atlas vesten inves-
teerden. Deze post is nu ondergebracht bij het nieuwe kopje sponsoring, aangezien de Atlasvesten 
onderdeel zijn uit gaan maken van onze sponsoring. Het kopje sponsoring is onderverdeeld in 4 
kopjes: vesten, website, laspost en jaarboek. Dit heeft Roy van den Berg gedaan om zo specifiek 
mogelijk te maken waar studievereniging Atlas haar sponsorinkomsten aan verdient. Het is ech-
ter niet altijd duidelijk hoeveel geld wij precies binnenkrijgen voor elk van deze posten, omdat we 
vaak geld krijgen van sponsors zonder dat er precies gespecificeerd is hoeveel geld, waar voor 
bedoeld is. Toch lijkt het Roy van den Berg handig om de sponsorinkomsten uit te splitsen, zodat 
het duidelijk is aan welke verschillende sponsormogelijkheden geld wordt verdiend. Nu zijn alle 
posten gelijk verdeeld, omdat het nog niet duidelijk is aan welke mogelijkheden er volgend jaar 
geld verdiend zal worden. 

Justin Hoek namens Remy Middelhoff: Remy was het niet eens met het verhogen van de contributie. 
Hij gelooft dat de drempel om lid te worden, verhoogd wordt door de contributie te verhogen. Het 
lijkt Remy een beter idee om in plaats van de verhoging van de contributie, de prijs van de laspost 
te verhogen.  Hij is namelijk bang dat we een afname van inkomsten zouden kunnen hebben, als 
minder mensen lid worden. Wij krijgen namelijk een subsidie per lid van Atlas. Aangezien de Las-
post een grote kostenpost is, zou het logisch zijn om de kosten in de Laspost door te berekenen.  
Roy:  Het geld dat we overhouden aan de verhoogde contributie gaat niet helemaal in de LASpost 
zitten, maar ook naar andere kostenposten. Het is bovendien niet acceptabel om een contributie 
voor de laspost te doen, omdat er dan minder animo voor de Laspost is en deze waarschijnlijk 
niet op papier kan blijven bestaan. Dat zou heel erg zonde zijn. Wij hebben een beetje onder-
zoek gedaan en een contributie van dertig euro is vergeleken met andere studieverenigingen erg 
weinig. Daarom geloven wij niet dat wij minder leden zullen krijgen door de contributieverhoging. 
Justin: Is er nog korting voor lidmaatschap als leden mee gaan op introkamp?



Roy: Bij die combinatie inschrijving blijft inderdaad de korting van 2,50 euro van toepassing. Dit is 
echter geen korting op het lidmaatschap maar op het introkamp.
Daniel Aleksin: Willen jullie de contributie verhoogd houden of is de verhoging eenmalig?
Roy: Ja, want de gift blijft wegvallen de komende jaren. Dus er is een blijvend gat in de begroting. 
Daniël: Ik heb nog een ander vraagje, hoeveel nieuwe leden heeft Atlas?
Roy: Er zijn ongeveer 120 nieuwe LASstudenten waarvan 97 studenten lid geworden zijn van studi-
evereniging Atlas.
Stijn Peeters: Afgelopen jaren waren er minder leden, dus is het niet handig om de inkomsten post 
van lidmaatschap wat lager in te schatten om komend jaar uit te komen met de begroting?
Roy: Leden weten waarschijnlijk toch niet dat de contributieverhoogd is, dus ik denk niet dat het 
uitmaakt voor het aantal leden dat lid zal worden. Daarom denk ik dat dit een reëele inkomsten 
inschatting is voor komend jaar.
Mert Blommestijn: Dertig euro is nog steeds weinig in vergelijking met andere studieverenigingen, 
dus we verwachten dat er geen teruggang in het aantal leden zal zijn.
Rik: Als je iets verhoogt met zo’n kleine marge, en mensen weten er niets van, dan remt het 
mensen niet om lid te worden. Maar als iets gratis is en je gaat er ineens geld voor vragen, zul-
len mensen wel verontwaardigd zijn. Daarom is het volgens mij inderdaad een beter idee om het 
lidmaatschap te verhogen.
Justin: Volgens mij is Remy overtuigd.
Bram: Komen we nog terug op de contributie bij het agendapunt; wijzigen huishoudelijke regle-
ment?
Roy: Nee, want de hoogte van de contributie staat niet in het huishoudelijke reglement. Wij zouden 
alleen het huishoudelijk reglement aan moeten passen als we de contributie jaarlijks zouden wil-
len maken.
Bram de Rijk: Oké. Ik wil er nog wat over kwijt. Dit lijkt me niet helemaal terecht, omdat er wel een 
verschil is tussen begroting goedkeuren en contributieverhogen. Vorig jaar is de contributie ook 
al verhoogd, nu weer 20 procent. Ik begrijp dat het weinig is en niet veel uit zal maken, maar het 
blijft een verhoging. Dan heb ik nog een vraag over het gift. Is er in deze begroting ook gekeken 
naar de afrekening? De gift is geloof ik namelijk ook bedoelt om een beetje te smokkelen met de 
afrekening naar Ria toe. Zo kan de gift naar volgend jaar overhevelen een overschot op de begrot-
ing voorkomen.
Roy: Wij willen een fonds oprichten om de winst in te doneren. Een onofficieel lustrumfonds, waar-
over gestemd zal worden, als we meer informatie hebben. We kunnen daar nu nog niet over stem-
men, omdat we nog niet weten hoeveel er overblijft. We zullen er voor zorgen dat de winst niet 
naar het eigen vermogen zal worden gesluisd, want dat is al hoog genoeg.
Bram: De inkomsten voor sponsoring, is dat puur en alleen van de verkoop van de vesten? Of is het 
extern?
Roy: 2013 is de sponsoring nog niet binnen uiteraard. Nu hebben we vooral eind 2012 sponsoring 
geregeld. We geloven dat als we nu nog verder blijven zoeken en het volgende bestuur ook, dat we 
dan het beoogde sponsorbedrag van de begroting wel moeten halen. 
Stijn: Ik zou willen voorstellen om de post sponsoring niet uit te splitsen in de verschillende spon-
sormogelijkheden, maar om er  één post van te maken.
Roy: We splitsen het nu uit, omdat je dan kunt zien waar de sponsoring vandaan komt.
Stijn: Geef je de begroting dan wel de rol waarvoor het bedoelt is?
Roy: Ik zie de begroting liever uitgesplitst, want dan is het duidelijk waar het opgehaalde geld 
vandaan komt en heen gaat. Zo is er weinig ruimte voor eigen interpretatie.
Yasmin: Waarom zijn er in 2012 geen kosten voor de atlasvesten en in 2013 wel?
Roy: In de begroting van 2012 was dat de post merchandise, die hebben we nu anders genoemd, 
zodat het duidelijk is dat het om de vesten gaat.

Roy legt uit waarom de commissiebudgetten nauwelijks zijn veranderd, terwijl er volgend jaar wel 
minder inkomsten worden verwacht. In eerste instantie wilde het bestuur de commissiebudgetten 
wat verlagen en dan het algemeen budget verhogen.  Dit geeft echter een verkeerd signaal aan de 



commissies af, want dit zou betekenen dat het bestuur een grotere inspraak heeft over hoeveel 
geld er wordt gegeven voor een activiteit. Het huidige bestuur wil echter vertrouwen uitspreken 
naar de commissies en heeft er daarom voor gekozen de commissiebudgetten niet te verlagen, 
maar het algemeen budget aan te passen. 

Nathalie Immerzeel: Wij zijn het niet helemaal eens met hoe het budget van LAS Fiëstas is gegaan. 
Het budget van vorig jaar verdwijnt nu geheel omdat het nieuwe jaar aanbreekt, zonder dat wij 
compensatie krijgen voor het commissiebudget dat wij nog hadden van 2012. Vivian Hartlief voelt 
zich hierdoor benadeelt
Roy: Ja, er is winst gemaakt door LAS Fiëstas en zij hebben daarom budget over van 2012; een 
grote pot met geld zelfs. De winst is dan ook zeker aan het goede functioneren van jullie com-
missie te danken. Aan de andere kant is winst maken wel deels het gevolg van een feestcommis-
sie zijn. Het is over het algemeen moeilijk in te schatten hoeveel mensen er naar je feest zul-
len komen en daarom begroot je ruim in. Hierdoor maak je snel winst als het aantal bezoekers 
meevalt. In eerste instantie wilden we het algemeen budget verder verlagen, maar nu hebben we 
dat niet gedaan. De winst van LAS Fiëstas is in het algemeen budget terecht gekomen. LAS Fiës-
tas mag nu aanspraak maken op het algemeen budget en in 2013 en ik zal soepeler met jullie aan-
vraag omgaan, omdat ik in mijn achterhoofd heb dat een deel van dit budget door jullie mogelijk is 
gemaakt. Wel zal er nooit meer dan 100 euro per activiteit uit het algemeen budget gehaald kun-
nen worden. Daarnaast hebben jullie eigen budget, dus moet er wel iets van een gegronde reden 
zijn om de aanvraag voor het algemeen budget goed te keuren. Dit heb ik met Vivian overlegd en 
hier was Vivian het toen ook mee eens. We hebben er voor gekozen om het budget voor volgend 
jaar niet te verhogen, omdat dat niet netjes is tegenover andere commissies.
Justin: 1 LAS Fiëstas heeft niet zozeer winst gemaakt, als dat ze het budget voor hun commissie 
over hadden. In december was geen plek meer voor een activiteit. Als ik het goed begrijp is het zo 
dat LAS Fiëstas, doordat ze zuinig zijn omgegaan met hun budget zijn ze daar niet voor beloond, 
maar zijn ze eerder de dupe.
Roy: Nou nee, dit was niet echt hun eigen budget. Maar je punt was dat het oneerlijk zou zijn?
Justin: Ja, maar dan lijkt het me een goed voorstel om duidelijke richtlijnen te maken met betrek-
king tot het omgaan van commissies met eventuele winst. 
Roy: Aan het einde van het jaar gaat al het overige commissiegeld naar het algemeen budget; dat 
is een richtlijn. Verder zijn er geen richtlijnen, maar tot nu toe is deze richtlijn altijd voldoende 
geweest en ik zie geen reden om hier nog een richtlijn aan toe te voegen.
Stijn: Het geld dat een commissie overhoudt komt dus niet ten goede aan de commissie, maar 
wordt herverdeeld. 
Roy: Precies
Justin: Maar wat is winst hierin? Gaat de volledige winst naar het algemeen budget? Of wordt daar 
eerst het gebruikte geld van de commissie van afgetrokken?
Roy: Als er winst wordt gemaakt, hoeft de commissie niet het eigen budget te gebruiken, dus houdt 
de commissie eigen budget over.
Justin: Oké, als je het zo formuleert was het duidelijk geweest voor LAS Fiëstas.
Bram: Je wilt als studievereniging gewoon geen winst maken op commissies, want dan krijg je een 
vereniging met een winstoogmerk. Dit wordt in de hand gespeeld door het eventuele overhevelen 
van winst naar een volgend jaar, dus dat moet voorkomen worden. Elke 2 maanden krijgt de com-
missie toch een overzicht over het commissiebudget?
Roy: Elke commissie kan op aanvraag het budget inzien en dit moet zo up to date mogelijk worden 
gehouden. 

Roy gaat verder met het bespreken van de begroting. Voor commissiekleding is er buiten het eigen 
budget van de commissies en buiten het algemeen budget nog een potje commissiekleding in 
begroot. Dit is alleen bedoelt voor commissies die belang hebben bij herkenbare kleding op een 
activiteit. Denk hierbij aan de reiscommissie, de feestcommissie of de activiteitencommissie. Het 
kopje promotie uit de vorige begroting valt weg, want promotie wordt uit het commissiebudget 



gehaald. Dat is overzichtelijker. Het algemeen budget is verlaagd met honderd euro, om de weg 
gevallen inkomsten mee te compenseren.

Stijn: Als je 200 euro sponsoring voor de laspost hebt inbegroot, waarom is de begroting voor de 
laspost dan hetzelfde gebleven?
Roy: Omdat bij de baten 200 euro meer is; gaat erom hoe je de begroting indeelt. 
Daniël: Wordt kleding helemaal gesponsord of moeten de commissieleden zelf een aandeel betal-
en?
Roy: Nee elke commissie mag aanspraak maken op iets meer dan 50 euro. In de praktijk blijkt dat 
dit de kosten voor commissiekleding vaak niet helemaal dekt.
Marjolein Quist: Vorig jaar werd er kritiek geuit over het grote budget van de laspost. Justin heeft 
toen gezegd dat er dit jaar naar gekeken zou worden. Zijn jullie daar nu bezig bij de laspost?
Justin: Ja we willen de kosten van de LASpost op gaan vangen door exemplaren aan ouders te gaan 
verkopen. De drukkerskosten blijven echter wel duur. Misschien dat we in zee kunnen gaan met 
een andere drukker die een betere prijs kan aanbieden.
Marjolein: Is het niet een idee om de LASpost helemaal digitaal te maken om kosten te besparen. 
Nu is het scheef dat de laspost groter en mooier is dan een jaarboekje. Terwijl een jaarboek vaker 
meer waarde heeft voor mensen en langer bewaard zal worden.
Roy: Dat is aan de leden zelf. We proberen nu dus wel om de kosten te drukken door te verkopen 
aan ouders en door sponsors te zoeken.
Marjolein: Dus komende jaren zal er een lager budget staan?
Roy: Ja, we drukken nu door de sponsoring het percentage geld dat leden aan de LASpost kwijt 
zijn. 
Bram: Het is geen optie om de LASpost helemaal digitaal te maken, want een deel van de subsidie 
die we krijgen is te danken aan de LASpost vanuit Ria van der Lecq.
Roy: Bovendien heeft een verenigingsblad een intrinsieke waarde.
Daniël: Waarvoor is de post onvoorzien? Wanneer wordt deze gebruikt?
Roy: Er moet altijd een post onvoorzien zijn voor onvoorziene kosten, zoals bij noodgevallen of 
fouten van een commissie.
Justin: Een goed voorbeeld is het zeilweekend van BLASt, toen waren er hele heftige weersom-
standigheden. Hierdoor werden kosten gemaakt die niet uit het commissiebudget konden komen. 
Hier wordt dan onvoorzien budget voor aangesproken. 

Nu alle vragen zijn beantwoord gaat Roy door met het bespreken van de begroting. Hij wijst er op 
dat de afschrijvingen voor de computer opvallend veranderen. De computers zijn helemaal afge-
schreven, dus is er nog maar 50 euro komend jaar dat Atlas hoeft uit te geven aan de computers. 
Volgend jaar wordt er gekeken of er nieuwe computers moeten komen of dat de oude computers 
kunnen worden opgeschoond. In principe is er ruimte in het budget voor nieuwe computers vanaf 
volgend jaar. 

Stijn: Ik moest van Remy zeggen dat eenmalige activiteiten bestuur ook uit het algemeen budget 
kan worden gehaald. Bovendien vindt hij 100 euro aan bedankjes van bestuur dubieus.
Roy: Algemeen budget is commissiebudget en geen bestuursbudget. Wij vinden het dubieus als 
onvoorzien groot is, waar tot nu toe altijd geld uit werd gehaald voor dit soort gelegenheden. Ik wil 
transparantie en daarom bedankjes inbegroten in plaats van dat die zomaar uit een andere post 
gefinancierd worden.
Justin: Wat voor een dingen vallen onder bestuursbedankjes?
Roy: Ik zal een concreet voorbeeld geven; Marius van der Knaap heeft ons heel erg geholpen op 
het introkamp. Daarom hebben we hem bedankt met een cadeautje.  Maar ook de cadeaus voor 
Ria en Frank op introkamp valleen hier bijvoorbeeld onder.
Daniël: De contributie voor Vidius is 45 euro, is die bijdrage een vrije keuze?
Roy: Ja en nee. We hoeven uiteraard niet lid te zijn van Vidius, maar in de praktijk is het niet aan te 
raden om geen lid van Vidius te zijn, daarom hebben we niet echt een vrije keuze.



Daniël: Wat houdt de post representatief  van het bestuur in?
Roy: Daar vallen bijvoorbeeld kleding van het bestuur, tegenborrels etc. onder.

6. Sponsoring

Sophia neemt het woord van Roy over zodra alle vragen naar behoeve zijn beantwoord. Roy heeft 
net uitgelegd bij de begroting hoe de sponsoring in elkaar zit. Het bestuur is dit jaar erg veel bezig 
geweest met het zoeken van Sponsors. Hierbij is vooral toenadering gezocht naar de café Hofman, 
wat nu onze vaste borrellocatie is.  Zij hebben een sponsorcontract voor Atlas opgesteld. Dit con-
tract is op voorwaarde dat wij elke week komen borrelen, mits er een week van te voren is aange-
geven dat er geen borrel is vanwege vakantie of tentamens. Ook komt het Hofman logo op de 
Atlasvesten, de Atlassite en de LASpost. Hier zullen zij 600 euro aan ons voor betalen, wat bijna de 
gehele begroting van sponsoring voor 2012 was.  Het bestuur is dan ook erg trots op het binnen-
halen van het eerste echte sponsorcontract. Het contract loopt af in Juli, met de mogelijkheid voor 
het nieuwe bestuur om een nieuw contract af te sluiten. Roy vult aan dat er behalve deze eenma-
lige uitkering van 600 euro ook is onderhandeld over de prijs van bier, fris en wijn op de borrels. 
Bier en fris zullen wij voor een gereduceerde prijs van 1,80 krijgen en wijn voor 2,50.

Daniël: De wekelijkse borrels gaan dus door?
Roy: Ja, we kunnen het dus wel aangeven als we een week niet komen (zoals tijdens de grote reis), 
maar in principe wordt de borrel elke week gehouden.
Sophia: We zijn heel enthousiast over de wekelijkse borrel. We geven nu de leden van LAS de 
mogelijkheid om goedkoop een biertje te drinken op dinsdag. Het is begonnen als een wekelijkse 
borrel voor eerstejaars, om ze betrokken te maken, maar we merken dat er veel animo is om 
wekelijks naar de borrel te gaan.
Rik: Voor het nieuwe bestuur is er de ruimte om iets nieuws te beslissen, maar wel vanaf septem-
ber pas; even voor de duidelijkheid.
Bram: Ik vroeg me af over het contract specifiek, richting atlasvesten. Betalen leden daar dan geld 
voor?
Roy: Ja leden betalen nog steeds geld. Die 600 euro komt dus niet alleen ten goed aan de atlas-
vesten.
Bram: Is het contractueel gezien vastgelegd dat we af en toe niet komen?
Sophia: Ja, maar het moet een week van te voren worden aangegeven als we een week niet komen. 
Verder kunnen we ook onderhandelen over andere drankjes dan wijn, bier en fris.
Daniël:  Is het leuk om een pol te maken om te stemmen over welk drankje zij willen op een be-
paalde thema borrel?
Sophia: Leuk idee!
Yasmin: Vinden jullie het handig als KLASseboek zelf nog achter sponsoring aangaat?
Sophia: Jazeker! Daar komen we later samen nog een keer op terug en het moet wel in overleg 
met het bestuur gaan.

Sophia kondigt aan dat er nu over wordt gegaan op het stemmen over het sponsorcontract met de 
Hofman. Als jullie het eens zijn, steek dan je hand op. Iedereen steekt zijn hand vervolgens op. Dus 
niemand is tegen en niemand onthoudt zich van stemmen. Bij deze tekenen we het contract en is 
de sponsoring doorgevoerd!

7. Voorstellen huishoudelijk reglement

Sophia kondigt het volgende agendapunt aan. Het volgende zal gaan over een voorstel voor een 
wijziging voor het huishoudelijk reglement. Dit gaat over artikel 11: Declaraties dienen uiterlijk 
één maand na de datum op de bon ingediend te worden. Declaraties die later worden ingediend 
zullen niet gehonoreerd worden. Het  bestuur van Atlas wil een wijziging maken in dit artikel. 
Waar nu een marge van vier weken bestaat voor het aanspraak maken op een vergoeding voor 



commissie uitgaven, stelt het bestuur van Atlas een marge van twee weken voor. Deze verander-
ing heeft tot doel om de penningmeester zijn of haar werk zo makkelijk mogelijk te maken. Het 
bestuur hoopt dat we hierdoor de commissieleden kunnen stimuleren om eerder te declareren. 
De ervaring van Roy is dat als commissieleden na twee weken hun bonnetje nog niet gedeclareerd 
hebben, dit vaak vergeten. Er is uiteraard altijd ruimte voor een uitzondering. De penningmeester 
wil natuurlijk dat iedereen gewoon zijn geld terug krijgt, maar hoopt dat deze maatregel dit mak-
kelijker maakt.

Jules Swinkels : Waarom kunnen we de declaratietijd niet op een maand houden?
Roy: Dit voorstel komt voort uit frustraties en problemen waar ik mee worstel. We worden steeds 
actiever, hierdoor zijn steeds meer activiteiten en willen commissies steeds vaker hun budget 
opvragen. Ik wil daar een actueel antwoord op hebben, maar ervaring leert dat declaraties vaak te 
laat worden ingediend om dit actuele antwoord te kunnen geven. Mensen weten bovendien vaak 
niet dat die deadline bestaat. Door deze verandering willen we de regel nog even extra aan de aan-
dacht brengen en de kas up to date houden. 
Jules: Stel ik lever mijn declaratie in na drie weken, krijg ik dan geen geld? Want je schiet het wel 
voor voor de vereniging…
Roy: Hier is die uitzonderingsregel dus voor bedoeld. Maar waar leg je de grens? Natuurlijk wil 
je nooit zeggen dat je het geld niet terug gaat geven. Maar door deze regel is er meer bewustzijn 
onder de leden. 
Jules: Maar is het nou echt NODIG om het naar twee weken te veranderen in plaats van een 
maand?
Roy: Ik vind twee weken mooi, want dat lijkt mij makkelijk haalbaar.
Rik: Twee weken lijkt mij een prima tijd en ruimschoots genoeg tijd. Het moet wel duidelijk gecom-
municeerd worden naar alle leden.
Roy: Ja, ik heb de beoogde verandering al aan alle penningmeesters doorgegeven tijdens het pen-
ningmeester overleg. 
Annabelle Poelert : Het lijkt ons een goed idee om nog een keer een e-mail te sturen naar alle 
commissieleden om de maatregel nog een keer onder ogen te brengen.
Justin : Ik heb een beetje een probleem met de formulering van het nieuwe artikel. Er staat zullen, 
wat een beetje het idee geeft dat het hier om een gedoogregeling gaat.
Roy: Ik snap wat je bedoelt en ik ben het met je eens. Het lijkt me goed om dit woord aan te pas-
sen. 
Bram: Ik zie niet helemaal in hoe deze verandering van het huishoudelijke reglement zal helpen 
om het gewenste doel te bewerkstelligen.
Roy: Zou je een beter voorstel hebben?
Bram: Nee, maar dit lijkt me nutteloos. Die deadline blijft altijd een probleem.
Jules: Maar goed het gaat dus vooral om het onder de aandacht brengen van de leden.
Yasmin: Het moet nog wel duidelijker worden gemaakt, want onder penningmeesters uit commis-
sies is het nu nog onduidelijk. Dit zeg ik uit eigen commissie ervaring. 
Roy: Goed om te weten, want het gaat er vooral om dat iedereen het te weten komt. Daarom zal er 
inderdaad nog een mail worden nagestuurd naar alle commissies.
Stijn: Ik vind de aanpassing van het reglement niet de goede manier van een signaal geven. 
Roy: De aanpassing is vooral omdat 1 maand mijn inziens te lang is. Maar het is handig om de ve-
randering nu te doen zodat het onder de aandacht komt. 
Daniël: Eigenlijk vind ik dat de rol van de penningmeester in dit artikel moet worden uitgewijd. Bi-
jvoorbeeld dat de penningmeester mailcontact houdt met de commissieleden om de deadlines aan 
te geven
Sophia: Dat is niet haalbaar.
Stijn: Dit is de verantwoordelijkheid van de commissie zelf.
Roy: Dit doen we in het begin; een mail wordt gestuurd. Maar niet voor alles apart. Om het kort 
te houden is dit mijn idee om de declaraties makkelijker te maken. Vooral met de toename van 
activiteiten binnen de vereniging. Zo kunnen de commissiebudgetten beter up to date gehouden 



worden. 
Sophia: We moeten ons niet teveel vergelijken met andere studieverenigingen, maar dit wordt 
wel gedaan bij andere studieverenigingen. Daar is de declaratie tijd vaak een stuk korter dan een 
maand.
Roy: En in vergelijking daarmee zijn we zelfs nog mild, want daar krijg je het ook niet terug als je te 
laat declareert.
Nathalie: Krijg je het geld nog terug als er bijvoorbeeld een vakantie overheen gaat?
Jules: Is het niet beter om van de twee weken, twee werkweken te maken in het artikel?
Roy: We kunnen nu wel alles gaan aanpassen, maar dan gaan we ons blindstaren op details. Laten 
we het kort houden. 

Sophia begint een stemronde. Er zijn 12 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 iemand onthoudt 
zich van stemmen. Bij deze wordt de wijziging doorgevoerd in het huishoudelijk reglement

8. Stemming begroting

Daarna wordt over de begroting die Roy net heeft voorgelicht gestemd. Bram Dient een motie in 
voor een splitsing van het stemmen over de begroting en de verhoging voor de contributie. 
Sophia doet een stemronde over de motie. Iedereen stemt voor. Allereerst wordt er over de con-
tributieverhoging gestemd. Er zijn 12 stemmen voor, 1 stem tegen, 3 mensen onthouden zich van 
stemmen. Daarna wordt er gestemd over het aannemen van de begroting. Er zijn 15 stemmen 
voor,
0 stemmen tegen en 1 persoon onthoudt zich van stemmen

9. Reflectie bestuur
Na de stemming begint Sophia Evertse aan een  korte update over hoe het gaat met het bestuur.
Momenteel is het bestuur bezig met het opzetten van een hoofdrichtingsbestand. De bedoeling 
van dit bestand is dat er voor elke hoofdrichting een contactpersoon wordt aangewezen, die vra-
gen van LASsers kan beantwoorden over de desbetreffende hoofdrichting. Dit initiatief komt voort 
uit het idee van het bestuur dat de studieadviseurs vaak niet genoeg informatie kunnen geven om 
LASsers een duidelijk beeld te geven over wat een toekomstige hoofdrichting inhoudt. Dit be-
stand komt op de atlaswebsite en bij elke hoofdrichting komt een studentenmail van een LASser 
die deze hoofdrichting volgt te staan. Schrijf je allemaal in als vrijwilliger voor dit bestand! Bin-
nenkort gaan we dit afronden en kunnen we hopelijk meer mensen goed van dienst zijn met een 
hoofdrichting. 
Verder zijn er momenteel veel veranderingen in het onderwijs. Las heeft tot nu toe nog niet echt 
drastische veranderingen ondervonden, maar toch is het handig om te weten dat die veranderin-
gen er waarschijnlijk wel aan zullen komen. De blokken worden veranderd, zodat alles synchroon 
zal gaan lopen vanaf 2014. De meeste hebben hier niet meer mee te maken, maar dit zijn verand-
eringen waar de faculteit nu druk mee bezig is. 
Ook is het bestuur druk bezig met het alumnibeleid. De banden met afLAS zijn versterkt. Wij zijn 
een aantal keer met ze om de tafel gaan zitten en er komen nieuwe mensen het afLAS-bestuur 
versterken. In de toekomst wordt geprobeerd om bepaalde voorlichtingen makkelijker te maken 
zodat lassers kunnen zien waar hun voorgangers terecht zijn gekomen. Het bestuur hoopt dat dit 
vergemakkelijkt wordt door de intensievere band met afLAS.
Het gebouwenbeheer van de drift heeft sinds kort duidelijke regels voor de kamer opgesteld, zoals 
geen drank, niet meer op het dak en geen eten. Hier komen jullie nog meer over te weten, zodra 
wij zijn uitonderhandeld met gebouwenbeheer. Een positieve verandering is dat er binnenkort bor-
djes in de UB komen te hangen die verwijzen naar de atlaskamer.
Tenslotte zijn we druk bezig om onze banden met de andere verenigingen goed te onderhouden. 
Wij zijn weer nieuwe samenwerkingsverbanden aan het zoeken voor feesten en activiteiten.

Yasmin: Ik heb een vraagje over hoofdrichtingen; ik sta nog steeds ingeschreven als ameri-



kanistiek, maar nu is dat veranderd. En dat werkt nog niet helemaal. 
Mert: Ik controleer het nu en dit klopt inderdaad nog niet in het ledenbestand, bij deze is het gecor-
rigeerd. De gegevens verandering pagina in de tweewekelijkse mail werkte eerst niet goed waar-
door de gegevens niet altijd goed doorgevoerd werd. Deze pagina functioneert inmiddels wel naar 
behoren.
Yasmin: Ik wil wel hoofdrichting film en televisie wetenschappen contactpersoon worden.
Aafke: Wanneer verwachten jullie dit hoofdrichtingbestand online te hebben?
Sophia: Begin volgend jaar zal het bestand online komen.
Marjolein : In hoeverre gaat dit in samenspraak met het LAS-infoteam?
Sophia: We gaan nog communiceren met las infoteam over welke rol zei hier in kunnen spelen. De 
overige vragen en echte vragen kunnen we beantwoorden via LAS-info team. Het hoofdrichtings-
bestand is meer oriënterend dan informerend.
Irene: Het moet meer een guide-line worden voor welke vak je wel of niet wilt doen.
Marjolein : Het is meer een advies van mij dat het handig kan zijn om met het info-team te over-
leggen. Jullie weten waarom Ria en Frank hier zo sceptisch over zijn geweest. De vorige keer dat 
Atlas op eigen initiatief iets ging regelen in verband met onderwijs gingen er dingen fout qua up to 
date houden van de informatie etc.
Annabelle: Juist studenten zijn vaak meer op de hoogte van dingen dan Ria of Frank binnen die 
hoofdrichtingen. 
Rik: Voor wie is dit belangrijk? Voor eerstejaars is dit veel toegankelijker dan een LAS-infoteam.
Marjolein : Begrijp me niet verkeerd, ik ben er niet tegen, maar het is nu al onduidelijk geregeld, 
omdat er ook al een voorlichtingsdag is.
Bram: Wat is er mis gegaan? Waarom zijn Frank en Ria sceptisch? Er is altijd een soort strijd tus-
sen opleiding en vereniging over inlichtingen, daardoor gaan sommige dingen fout in de communi-
catie. Ria en Frank beseffen niet helemaal de waarde die atlas kan toevoegen als informatiepunt. 
De docent die de tutor begeleiding deed is wel heel relaxed. 
Daniël: Wat is nu jullie idee? Gaan jullie dit aan LAS-infoteam overdragen? Voor naamsbekend-
heid?
Sophia: We gaan nog praten met het LAS-infoteam, dus dat is inderdaad belangrijk. 
Stijn : Een kanttekening hierbij is dat het sowieso handig is dat atlas de enige is die überhaupt een 
bestand heeft met hoofdrichtingen. 
Justin: Desnoods doe je er een naam of een logo bij van LAS-infoteam.
Daniël: Er zijn een paar punten waarvan ik vernomen het dat jullie ze van plan zijn. Ik zou het leuk 
vinden om te zien wat jullie wanneer bereikt willen hebben. De tijd vliegt etc. Hebben jullie al 
deadlines gesteld? En mogen wij hier naar kijken als leden?
Sophia: Kijk naar het beleidsplan op de site, daar hebben we eigenlijk al het meeste van gedaan.
Roy: Het hoofdrichtingsbestand zal nog wel online komen voordat het overbodig wordt voor de 
eerstejaars.
Sophia: De volgende ALV zullen we nog even op een rijtje zetten wat we allemaal gedaan willen 
hebben voor het einde van ons bestuursjaar om jullie wat meer inzicht te geven.
Daniël: Ik heb een van jullie gesproken en de wissel is al heel snel! Ik wilde jullie er nog even aan 
herinneren dat jullie voornemens zomaar door je vingers kunnen glippen.
Sophia: Dankjewel, maar dat beseffen we zelf ook en daar zijn we actief mee bezig.
Stijn:Komt er nog een oud besturen borrel?
Annabelle: Eind februari komt de oud besturen borrel ongeveer.

10. Cursusrecensies.
Inmiddels is het tijd om door te gaan met het volgende agendapunt. Irene zal lootjes trekken voor 
de cursusrecensies:
De prijzen:
-Rodeorijden met Roy.
-Poelen met Poelie.
-SOGgen met Sophia.



-Mexen met Mert.
-Kroegentocht met Krijgsman.
Irene trekt een lootje uit haar bondmuts. De winnaar is geworden… Tessa stoffelsen!
Gefeliciteerd!

11. HINWOZL
Na de cursusrecensies gaat Sophia door met het volgende onderdeel en ze vraagt of iemand nog 
wat op zijn lever heeft . Jules  Swinkels wil iets aankaarten. Jules heeft namelijk gemerkt dat het 
bestuur soms voorrang krijgt op activiteiten, zoals de grote reis. Zover hij weet bestaat hier geen 
duidelijke regel over en hij wil dat dit transparanter tot stand komt. Sophia meldt dat ze dat ei-
genlijk op de volgende ALV behandelen. Ze is het er mee eens dat het nu niet transparant genoeg 
geregeld worden, maar wil even de tijd nemen om er een regel voor in het huishoudelijk regle-
ment van te maken.
Justin: Er zijn nu niet zo heel veel mensen op de ALV, kunnen we daar wat aan doen? Ik stel een 
Pizza ALV voor!
Sophia: Het is inderdaad jammer dat er zo weinig mensen zijn op een ALV. We zullen inderdaad 
kijken of hier een oplossing voor mogelijk is. 
Bram: Ik vroeg mij af waarom dit logo hier staat? [Wijzend op het logo van het 8ste bestuur op de 
sheets].
Roy: Dit is een creatie van het achtste bestuur. 
Mert: Het kwam voort uit een idee voor de vesten.
Bram: Ik vind het leuk, maar waarom is het dit logo?
Sophia: Voor de atlasvesten is het  logo aangepast en oneindig atlas geworden. We wilden er een 
twist aangeven. Het logo een beetje hip maken!
Rik: Komen er Atlas-petten?
Irene: Ja, dit willen we rond het voorjaar gaan regelen. We zitten er nu bovenop. 
Renée Stam: Ik wil graag nog wat kwijt over de voorlichting voor eerstejaars. LAS is natuurlijk best 
wel moeilijk om invulling aan te geven. Ik heb in mijn eerste jaar heel erg lopen puzzelen. Ik vond 
het heel moeilijk om te zien bij wie ik nou terecht kon voor advies en vragen. Er was sprake van 
een tutor/infoteam/frank. Het lijkt mij een goed idee als duidelijker wordt welke vragen aan wie 
gesteld kunnen worden.
Sophia: Dat hebben wij in dit collegejaar weer duidelijk naast elkaar gezet in een eerstejaarsdocu-
ment en het staat nu ook weer duidelijk op de website.
Tessa Stoffelsen: Is het niet handiger om Frank en Ria dit te laten verbeteren?
Irene: Daar heeft Ria de LAS-community voor opgericht. Nu kunnen wij niet alles doen, omdat wij 
alleen de leden aanspreken. Via LAS-infoteam en de opleiding zelf kan hier nog wel meer aan-
dacht aan worden besteed.
Tessa: Kan dat niet het eerste college?
Annabelle: Dit wordt nu elk jaar gedaan, maar dit werkt blijkbaar nog niet. Kennelijk blijven 
mensen toch met vragen zitten.
Irene: Het blijft een lastig punt.
Daniël: Ik had nog een vraagje over de grote reis inschrijving. Staat dit punt van Jules in de notu-
len? 
Annabelle: Ja dit staat in de notulen zodat iedereen het kan nalezen en weet dat het in de volgende 
ALV wordt besproken. 
Bram: Mensen moeten vaker naar een inspraakavond van de OC komen en daar meer kritiek uiten 
op de informatie. Daar kan er meer mee worden gedaan dan op een ALV, zoals nu.

Sophia neemt na deze discussie het woord weer over en vertelt dat 9 januari LAS fiëtas een feest 
organiseert. Ook wil ze nog even vermelden dat het Klasseboek bezig is met een Facebook- pa-
gina, met de vragen en foto’s voor in het klasseboek. 

Stijn: Dat is toch niet leuk? Dan zie je meteen alle antwoorden!



Sophia: nee, alleen de link komt daarop.
Yasmin: Alles is leuk om op te sturen! Foto’s, weetjes en alles wat in je opkomt!
Nathalie: De LASpost is ook bezig om een Facebook-pagina in gebruik te nemen. 

Sophia  vraagt nadat iedereen stil is nog even persoonlijk of verder iemand nog wat heeft in te 
brengen. Daniel vraagt zich af wat de relatie van Atlas met de faculteitsraad is. Sophia vertelt dat 
er weinig contact is met de faculteitsraad, maar dat dit er wel degelijk af en toe is. Verder wijdt ze 
niet veel uit over de relatie.

12. WVTTK
Sophia vraagt of er verder nog wat ter tafel komt. Niemand heeft nog een vraag of mededeling.

13. Rondvraag

14. Sluiting
Sophia sluit de vergadering om 21:58


