
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

USLAS ATLAS 

NOTULEN 
 

DATUM: Woensdag 22 oktober 2013 

AANVANG: 19:34 

LOCATIE: Drift 21, Sweelinckzaal 
 

Aanwezig: 

Bestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg, 
Saskia Huijgen. 
 
Leden: Sophia Evertse, Roy van den Berg, Mert Blommestijn, Willem van der Maden, 
Marthe van Vugt, Jip Stavenuiter, Aafke Schaap, Lieke van der Meer, Esmee 
Haverkort, Sterre Steins Bisschop, Sander van de Ven, Alwin van der Ven, Zina 

Broeksma, Zina Verberk, Gideon Loerakker, Davida Rauch, Emma Hilhorst, Deirdre 
Meursing, Pim van den Brink, Pim Sanders, Ruben Jurna, Suzanne Klerkx, Juliette 
Kirkenier, Saïd el khouani, Maaike van Buuren, Eline van Oosterhout, Nikki van de 
Klundert, Fireke Siepman van den berg, Rens van Dijke, Teun Ketelaars, Ivo Stronks, 
Emma Groenendijk, Anne Rotteveel, Rosa Wevers, Eva Bernet Kempers, Renee Stam, 
Romee Klis, Sophie Stadhouders, Iris Brinkman, Siegert van den Berg, Marieke 
Martens, Siebren Teule, Anne Hoks, Thyrza Eliasar, Vera Brouwer, Caspar 

Schoevaarts, Yasmin Horselenberg, Jasmijn Saadat, Sophie Horsman, Marius van 
der Knaap, Maurits Duran, Kim van den Brink, Sara van der hoeven, Brechje Bosman, 
Sonja Pleumeekers, Cika Schulz, Jip Werner, Laurens Frowijn, Sander de Bruijn, 
Anne-wil Burghoorn, Dorien Huijser, Marieke Veldhuisen, Jessie poelsma, en Mara 
Verdaasdonk.  
 
Linde Schuijlenburg, Tammo Bakker, Merel Holman, Vivian Hartlief, Jasper Klingen, 

Anne Jonker, Lisa Korteweg komen binnen in de pauze. 
 
Machteld Vergouw komt om 20:43 binnen. 
 
Thom Hamer komt om 21:39 binnen. 
 
Charlotte Derksen komt om 21:51 binnen.  

 
In totaal zijn er 88 mensen inclusief vijf bestuursleden. 
 

1. Opening 

Julia Matser opent de vergadering om 19:34 en wenst iedereen van harte welkom. 
Julia zegt dat ze niet kan wachten op de filmpjes en de opdrachten van de nieuwe 
commissies maar stelt dat er eerst wat andere zaken moeten worden besproken. Er 
liggen agenda’s en notulen van de ALV van 15 mei 2013 voor de leden klaar.  

 

2. Mededelingen 



Julia Matser wil graag eerst enkele mededelingen vanuit het bestuur doen; Mochten 

er vragen of opmerkingen zijn steek dan je hand op en noem voor- en achternaam 
voor het spreken. Op deze manier kan alles op naam genotuleerd worden.  
Na dit gezegd te hebben begint Julia met de mededelingen vanuit het bestuur. De 
kaartjes voor Mix it up zijn vanaf nu te verkrijgen op de kamer. Het feest is over 2 
weken, op 31 oktober, en we zouden het heel leuk vinden als iedereen kwam. 
 
Verder stelt Julia dat we nog Bol.com bonnen hebben liggen op de atlaskamer voor 

degene die hebben meegeholpen met de laatste matchingsdag. Als je hem niet 
binnen twee weken op komt halen dan kom hij ten goede aan alle leden.  
Er volgt een mededeling over de vesten; deze komen eraan. Houdt de updates in de 
gaten want onze Atlas vesten zijn heel leuk. Het logo van café De Lebowski komt er in 
ieder geval op.  
 
Verder hebben we de gevonden voorwerpen van het kamp verzameld op de Atlas 

kamer. Kom langs en haal ze op, want aan het einde van het jaar worden ze 
weggegeven.  
 
Vanaf heden hebben we voor de komende twee weken de Volkskrant op de Atlas 
kamer als proefabonnement  en de komende drie maanden 360 magazine. Dit is een 
tweewekelijks tijdschrift met het beste uit de internationale pers wat vanaf deze 
week op de kamer ligt. 

 
Het vorige bestuur heeft een potje achter gelaten wat ‘ten goede moet komen aan 
alle leden’. Aangezien wij zeer democratisch willen zijn gaan wij een inleverdoos op 
de Atlaskamer neerzetten waarin de leden briefjes kunnen achterlaten met ideeën 
wat we met dit geld moeten doen. Het potje bedraagt 150 euro. We staan open voor 
alle suggesties, vul na de ALV even een formuliertje in en lever hem in.  
 

Het commissie bedank uitje komt er weer aan, de oud- commissieleden krijgen daar 
nog een bericht over.  
 
Roy van den Berg heeft nog een mededeling vanuit de leden: Hij is gemachtigd om 
vanuit Remy Middelhoff opbouwende kritiek te geven. 
 
Julia meldt als laatste dat ze er heel veel zin in heeft! 

 

3. Goedkeuren notulen 

Na het behandelen van de mededelingen gaat Julia Matser over op het bespreken 
van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2013. Zij zal per pagina 
kijken of er op- of aanmerkingen zijn.  
 
Roy van den berg: de datum van de notulen klopt niet. Er staat 15-15, dat moet 

natuurlijk 15-05-2013 zijn.  
 
P1. Algemene Ledenvergadering – Goedkeuren Notulen: geen opmerkingen. 
P2. Nu de mededelingen – een maandelijks goedkoop: geen opmerkingen. 



P3. Studentenmenu voor de leden – organiseren van masterdagen: geen 

opmerkingen.  
P4. Ten slotte wil – als tutors aanstellen: geen opmerkingen. 
P5. Het negende kandidaatsbestuur – samenwerking met Alumni: geen 
opmerkingen. 
P6. Remy Middelhoff – het toch mis: geen opmerkingen. 
P7. Nathalie Immerzeel – de vergadering zijn: geen opmerkingen 
P8. Julia Matser – zijn lever heeft: geen opmerkingen 

P9. Thijs van de Ven – vergadering om 21:59: geen opmerkingen.  
 
Sophia Everste wil graag de aftreedrede nog toevoegen aan de notulen van vorige 
keer. De notulen worden verder goedgekeurd.  
 

4. Vaststellen agenda 

Julia Matser vraagt of iemand nog een agendapunt toe wil voegen. Roy van den Berg 

spreekt namens Remy Middelhoff als hij zegt dat hij de HINWOZL 
(HeeftIemandNogWatOpZijnLever) terug wilt hebben in de agenda. Sophia Evertse is 
het er niet mee eens en zegt dat we dat zelf mogen bepalen.  
 
Julia Matser wil nog een aanpassing aan de agenda opmerken. Het puntje 
toekomstige aanpassingen HR (Huishoudelijk Regelement) zal behandeld worden na 
de cursusrecensies.  

 
 

5. Algemene update Atlas 

Julia Matser vertelt waar het bestuur zowel mee bezig is geweest de laatste tijd. 
Vanaf heden zit de wekelijkse borrel standaard in café De Lebowski. Het is een hele 
fijne locatie met veel mogelijkheden. Op 29 oktober staat de eerste themaborrel op 
de agenda, met als thema de film ‘The Big Lebowski’.  

De boekenverkoop is dit eerste blok zeer geslaagd. Heel veel leden hebben gebruik 
gemaakt van deze dienst, wat Atlas weer wat geld op gaat leveren.  
Verder hebben wij een Nintendo 64 op de kamer die gebruikt kan worden om oude 
sentimenten terug te halen.  
Er waren 75 aanmeldingen voor de commissies. Hier zijn wij als bestuur heel blij 
mee. 
Vanaf vandaag zal er waarschijnlijk geen filmcommissie meer zijn. Wel worden er 

twee nieuwe commissies in het leven geroepen, namelijk de sportcommissie en 
LAStrum. Dit betekent dat we 16 commissies hebben in plaats van 15. We hebben 
AFLAS ook onderverdeeld als ‘commissie’ op de besloten vergaderingen om zo meer 
aandacht te vestigen vanuit het bestuur op de Alumni.  
 

6. Commissiebeleid 

Julia Matser noemt snel alle commissies op en de bijbehorende 
bestuursverantwoordelijke.  Julia vraagt of de commissies hun 

bestuursverantwoordelijke uit willen nodigen voor de door de commissie opgezette 
Facebook groepen. Zo zijn wij als bestuur altijd up-to-date van wat er speelt in een 
commissie en hoeven we jullie niet constant lastig te vallen met vragen.  



Daarna meldt Julia de veranderingen die het negende bestuur van plan is door te 

voeren. Er dient een globaal jaarplan gemaakt te worden zodat de commissies zelf 
een houvast hebben over wat er gaat gebeuren dit jaar en wat zij van plan zijn. Hoe 
het er precies uitziet krijgen jullie nog te weten.  Er zijn financiële consequenties aan 
gebonden.  
Verder meldt Julia dat declaraties binnen twee weken ingeleverd moeten worden 
anders kun je je geld niet meer terugkrijgen. Dit willen wij nogmaals duidelijk maken 
zodat de druk op onze penningmeester wat minder wordt.  

Als laatste stelt Julia dat een commissie niet zomaar gratis mee mag doen aan de 
eigen activiteit. Hiervoor dient eerst toestemming gevraagd te worden.  
 

7. Financiën 

De budgeten van vorige jaar worden gepresenteerd. Aan de hand van deze budgeten 
gaat het bestuur de budgeten voor dit jaar bepalen. Er wordt hierbij uiteraard 
rekening gehouden met het jaarplan.  

 
Nikki van de Klundert: Masterclass heeft  0 euro. Dit klopt toch niet?  
 
Lieke van der Meer: Inderdaad, Masterclass heeft 100 euro budget.  
 
Nathalie Immerzeel: Masterclass had inderdaad 100 euro budget. In totaal was dit 
echter 150 euro omdat er 50 euro was overgeheveld van Symplas. Dit was vanaf 

januari.  
 
Nikki: Hoeveel krijgen we dan dit jaar?  
 
Bestuur: Dat wordt nader bepaald.  
 
Roy van den Berg: Hoe zit het met het bovenste bedrag? Wat is dat? 

 
Nathalie Immerzeel: Dat is een verschuiving in de dia, niets ernstigs.  
 
Julia Matser: De dia loopt inderdaad niet goed, excuses.  
 
Sophia Everste: Krijgt Blassure een begin budget omdat het een nieuwe commissie 
is?  

  
Julia Matser: Ja daar wordt over nagedacht.  
 
Julia Matser stelt dat de jaarplannen op maandag 11 november af moeten zijn. De 
commissies krijgen de instructies voor het plan toegestuurd van het bestuur.  
 
Nathalie Immerzeel: In principe bepaalt het plan niet het budget maar kan het wel 

invloed uitoefen op het budget.  
 

8. Cursusrecensies 



Julia zegt dat deze moeten worden ingevuld. Het is leuk om te lezen dan weet je of 

het vak leuk is of niet. Osiris zegt namelijk niet alles. Julia vermeld dat je door het 
invullen van de cursusrecensies één van de volgende prijzen kunt winnen: 
Masseren met Matser 
Daggeren met Daan 
Naaktzwemmen met Nathalie 
Streaken met Saskia 
Swaffelen met Swinkels  

 

9. Aanpassingen HR: 

Zie document: 
Het bestuur heeft er voor gekozen om de aanpassingen aan het HR nog niet nu door 
te voeren maar te verschuiven naar de volgende ALV. Het zijn veel en belangrijke 
aanpassingen dus het bestuur vindt dat de leden genoeg tijd moeten hebben om 
erover na te kunnen denken. Julia kondigt de veranderingen aan: 

 
1) Boete meerdaagse activiteit. Geldt voor grotere bedragen. Als er na twee weken 
nog niet betaald is dan gaan wij 10% boete heffen per week dat je niet betaald.  
 
2) Vuistregel in stellen voor winst bij activiteiten: Deze gaat terug naar het algemeen 
budget. Soms wordt er echter zoveel winst gemaakt dat het bestuur erover denkt om 
het uit te keren. Bij een winst van meer dan 10 euro krijgen leden geld terug, anders 
niet.  
 
Sander van de ven: Wat er gebeurt met de winst? Dit wordt toch vanuit de commissie 
bepaald?   
 
Julia Matser: Het is een vuistregel, het is niet bindend maar het is in eerste instantie 
wel zo.  

 
Siegert van den Berg: Ik heb een vraag over de winst bij activiteiten. Kan het niet 
beter procentueel zijn?  
 
Jules Swinkels: Dit zou heel veel werk voor de penningmeester opleveren.  
 
Daan van den Berg: Wat het dus ook onwenselijk maakt.   

 
Verder wil het bestuur officieel in het HR zetten dat de oud-penningmeester niet in 
de kas commissie mag. Dit staat tot nu toe alleen in het overdrachtsdocument. Roy 
van den Berg en Mert Blommestijn geloven dat dit er al in staat. Daan van den Berg 
daagt Mert Blommestijn uit om te laten zien waar het staat.  
 
Julia Matser vraag of iemand nog vragen heeft. Er zijn geen vragen 

 

9. WVTTK 

Remy Middelhoff via Roy van den Berg: De aankondiging van de ALV was niet op tijd.  
 



Julia Matser: Dit was een maand van te voren aangekondigd via de tweewekelijkse 

mail. Zes  van de 300+ leden hebben dit niet ontvangen. We realiseren ons dat dit 
beter had gemoeten, excuses.  
 
Roy van den Berg: Op de site staan de notulen van 22-10 in plaats van de notulen van 
15-05. De datum klopt dus niet op de site 
 
Yasmin Horselenberg: Een vraag over de financiën. Klasseboek heeft geen budget, 

maar uit ervaring blijk dat het toch altijd wat duurder uitvalt. Het is misschien 
wenselijk om dus toch budget te geven aan Klasseboek.  
 
Julia Matser: We gaan er naar kijken.  
 

10. Pauze 

De pauze begint om 20:05. 

Julia Matser hervat de ALV om 20:15. 
 

11. Commissiewissel 

Julia Matser kondigt het leukste gedeelte van de ALV aan, de presentatie van de 
commissies. Julia vraag of de commissies ook hun functies willen presenteren. Ze 
roept ArtcLASs naar voren.  
 

Nathalie Immerzeel: Aandacht voor ArtcLASs! 
Davida Rauch stelt zich voor en is samen met Pien van Berkel de voorzitter. Willem 
van der Maden zal samen met Sterre Steins Bisschop de PR voor zijn rekening 
nemen, Teun Ketelaars wordt penningmeester en Deirdre Meursing secretaris. Na 
het filmpje gaat Julia Matser over op het stemmen. Zowel bij het dechargeren als het 
chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemmen. 
 

Baten en lasten: 
Zowel bij het dechargeren als het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden 
zich van stemmen. 
 
BLASssure 
Anne Rotteveel wordt voorzitter, Siegert van den Berg secretaris, Ruben Jurna 
vicevoorzitter, Pim Sanders penningmeester, en Marthe van Vugt en Juliette 

Kirkenier gezamenlijk PR en locatie.  
Stemmen: Alles voor, 0 tegen, 0 onthouden van stemmen. 
 
BLASt: 
Thyrza Eliasar voorzitter, Anne Hoks vicevoorzitter en locatie, Caspar Schoevaarts 
secretaris, Vera Brouwer PR en Said el Khouani penningmeester.  
Stemmen: Alles voor, 0 tegen, 1 lid onthoudt zich van stemmen.  

 
HilarilLAS: 
Rosa Wevers voorzitter, Thyrza Eliasar lid, Jet van Os secretaris, Linda Goudvis 
artistiek directeur, Jip Werner penningmeester.  



Zowel bij het dechargeren als het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden 

zich van stemmen. 
 
FLASh: 
Julie deelt mede dat het bestuur FLASh wil opheffen en filmgerichte activiteiten wil 
overhevelen naar BLASt. Er zal dus geen nieuwe FLASh komen. De stemming volgt: 
Dechargeren: 75 leden voor het dechargeren van FLASh  
Tegen: 5 leden stemmen tegen het dechargeren van FLASh. 

Onthouden: 3 leden onthouden zich van stemmen.  
 
Introcommissie: 
Mara Verdaasdonk voorzitter, Lisa Korteweg secretaris, Vera Brouwer 
penningmeester, Jessie Poelsma interne commissie.  
Bij het dechargeren onthoudt Emma Hilhorst zich van stemmen. Het chargeren gaat 
als volgt: Alles voor, 0 tegen, 0 onthouden van stemmen. 

 
KLASseboek:  
Sonja Pleumeekers voorzitter, Merel Holman secretaris, Jip Werner 
penningmeester, Cika Schulz algemeen lid. Bij het dechargeren stemt 1 lid tegen. Bij 
het chargeren zijn 82 leden voor, 1 tegen en onthouden zich 0 leden van stemmen. 
  
LASpost:  
Hooofdredacteur Roy van den Berg en Mert Blommestijn, Anne Rotteveel en Deirdre 
Meursing creatief brein, Zina Broeksma en Nathalie Immerzeel lay-out, Willard 
Bouwmeester en Judith Smit eindredactie. Zowel bij het dechargeren als het 
chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemmen. 
 
LASagna:  
Marieke Veldhuisen voorzitter, Marius van der Knaap secretaris, Sara van der 

Hoeven penningmeester, Gideon Loerakker chef-afwas, Machteld Vergouw algemeen 
lid, Sasha Brouwer PR. Bij het dechargeren is 1 lid tegen, 82 voor en 0 onthouden zich 
van stemmen.   
Bij het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemmen.  
Chargeren: Alles voor, 0 tegen, 0 onthouden van stemmen. 
 
LAStrum:  
Suzanne Klerkx voorzitter, Sophia Evertse Alumnus, Emma Groenendijk 
penningmeester, Brechje Bosman PR, Anne Jonker secretaris. Zowel bij het 
dechargeren als het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van 
stemmen. 
 
Last Minute: 
Aafke Schaap voorzitter, Lieke van der Meer penningmeester, Sander de Bruin 

algemeen lid, Gideon Loerakker algemeen lid, Judith Alkema algemeen lid en Esmee 
Haverkort secretaris.  
Zowel bij het dechargeren als het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden 
zich van stemmen. 
 



Las Fiestas: 
Voorzitter Romee Klis, Thomás Nijman penningmeester, Juliette Kirkenier PR en 
Laurens Frowijn secretaris. Zowel bij het dechargeren als het chargeren is iedereen 
voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemmen. 
 
Masterclass: 
Voorzitter Nikki van de Klundert, Fireke Siepman van den Berg secretaris, Iris 
Brinkman penningmeester, Rens van Dijke vicevoorzitter, Eline van Oosterhout Pr. 

Zowel bij het dechargeren als het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden 
zich van stemmen.. 
 
Ouderdag:  
Voorzitter Mert Blommestijn. Verder zijn de rollen nog onbekend maar wordt 
ouderdag als volgt geconstitueerd: Roy van den Berg, Annabelle Poelert, Irene 
Krijgsman en David de Winter. Zowel bij het dechargeren als het chargeren is 

iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemmen. 
 
Overlast: 
Alwin van der ven voorzitter, Maaike van Buuren penningmeester, Helene van der 
Ven vicevoorzitter, Kymé Spauwen PR en Eline van Oosterhout secretaris. Zowel bij 
het dechargeren als het chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van 
stemmen. 

 
Symplas:  
Voorzitter Emma Groenendijk, Ivo Stronks secretaris, Marthe van Vugt 
penningmeester en Deirdre Meursing PR. Zowel bij het dechargeren als het 
chargeren is iedereen voor, 0 tegen en 0 onthouden zich van stemmen. 
 
Pim van den brink: Waarom komt laspost voor LASagna 

 
Julia Matser: Ik ben niet zo goed in het alfabet.  
  
Julia Matser: Sorry dat ik LAS Fiestas over sloeg. 
 
 

11. Rondvraag 

Julia Matser gaat elk lid af, niemand heeft een vraag.  
 

12. Sluiting 

Julia Matser sluit de vergadering om 22:05. 
 
 
 

 


