
ALGEMENE LEDENVERGADERING
USLAS ATLAS
NOTULEN

DATUM: Woensdag 24 oktober 2012
AANVANG: 19.45
LOCATIE: Drift 21, Sweelinckzaal

Aanwezig:
Bestuur: Sophia Evertse (voorzitter), Annabelle Poelert (secretaris), Roy van den Berg (penningmeester), 
Mert Blommestijn (vicevoorzitter), Irene Krijgsman (commissaris onderwijs).

Leden: Maaike van Buuren, Aafke Schaap, Linde Schuijlenburg, Sanne Haverkort, Marjolein Quist, Jules 
Swinkels, Niels Bout, Marvik van Dijk, Taman Autar, Tammo Bakker, Sophie Horsman, Brechje Bosman, 
Bas Heijkamp, Juliette Kirkenier, Sanne Berbé, Anne Rotteveel, Rhea Eeltink, Ruben Dieleman, Judith 
Alkema, Pim van den Brink, Marie-Louise Stapper, Anne Kamphorst, Francine Uijttewaal, Francisca Seele, 
Melanie Cramer, Floor Oostwegel, Pien van Berkel, Charlotte Derksen, Agnes van Emaus, Jip Stavenuiter, 
Caspar Lusink, Linda Goudvis, Sophie Stadhouders, Romee Kils, Benjamin van Sterkenburg, Justin Hoek, 
Rens van Dijke, Tessa Stoffelsen, David de Wied, Lianne van Setten, Kim Deen, Iris Korvemaker, Davida 
Rauch, Julia Matse, Annelotte Jacobs, Jasmijn saadat, Saskia Huygen,  Marieke Martens,  Rosa Wevers, 
Stijn Peeters (20:30) Daan van den Berg (20:30), Caspar Bovenlander (20:35), Daniel Aleksin (20:45), Lieke 
van der meer (20:45), Zina Verberk (20:45), Nikki van der Klundert (20:45), Rosanna Denis (20:45) Remy 
Middelhoff (20:47).

Machtigingen:

1. Opening          
Sophia Evertse opent de vergadering om 20:21.
Sophia Evertse noemt alle leden bij voor- en achternaam en neemt de agenda door. 

2. Mededelingen 
Sophia, de voorzitter, laat weten dat als je nog een punt aan de agenda wil toevoegen dat zo kan bij het 
punt agenda vaststellen. Zij wil eerst een aantal mededelingen vanuit het bestuur doen:

Als je iets wil zeggen, steek dan eerst je hand op en zeg voordat je begint je naam.
Vervolgens feliciteert Sophia de nieuwe commissies en vertelt zij vol enthousiasme dat zij een heel leuk 
jaar tegemoet zullen gaan. Ook wil zij van de gelegenheid gebruik maken om de oude commissies te 
bedanken. Sophia kondigt aan dat er op maandag 12 november een commissie-bedankt-avond zal 
worden gehouden. Het bestuur zal de oude commissies een verzorgde avond aanbieden als bedankje 
voor hun inzet. Als laatste deelt Sophia mede dat er op donderdag 25 oktober een feest wordt georgani-
seerd door mix it up. Het feest heet “Beesten in de Balkan” en ze hoopt dat iedereen morgen kaartjes op 
de Atlaskamer komt kopen.
        
3. Goedkeuren notulen
Het goedkeuren van de notulen gaat over de notulen van de vorige algemene ledenvergadering die heeft 
plaatsgevonden op 16 mei 2012. De notulen worden per pagina behandeld. Sophia vraagt of iemand nog 
op- of aanmerkingen heeft over de notulen. Niemand heeft op- of aanmerkingen over de notulen dus 
wordt er over gegaan op het vaststellen van de agenda.

4. Vaststellen agenda
Sophia vraag of er iemand een agendapunt wil toevoegen. Niemand wil een agendapunt toevoegen. 



Vervolgens deelt Sophia mede dat het officiële gedeelte van de algemene leden vergadering iets ingekort 
zal worden omwille van de tijd. Daarom zal de commissiewissel al voor de pauze beginnen. Ze vraagt of 
iedereen het daar mee eens is. Iedereen is het daar mee eens.
        
5. Algemene update Atlas      
Sophia vertelt dat zij een korte update zal geven wat wij tot nu toe als bestuur hebben gedaan. Het is 
hierbij allereerst leuk om te zeggen dat wij dit jaar 96 leden rijker zijn. Zo komen wij op een totaal van 385 
Atlas leden. We groeien elk jaar en daardoor wordt de studievereniging elk jaar gezelliger.

Op dit moment is het bestuur bezig om het hoofdrichtingsbestand up to date te maken. Bovendien wil het 
bestuur voor elkaar krijgen dat er voor elke hoofdrichting een mentor komt die contactpersoon zal zijn 
voor de eerstejaars en eventueel ook voor de meerderejaars. Zo kunnen mensen met vragen contact 
opnemen voor de ins en outs van een bepaalde hoofdrichting met deze contactpersoon. Als dit jou leuk 
lijkt, stuur dan een mailtje naar bestuur@usatlas.nl en dat kunnen wij jouw studentmail doorgeven aan 
mensen met vragen.

Ook hebben wij dit jaar het contact met Aflas, de alumnistichting van Atlas, verbeterd. Met name voor de 
sponsoring kan dit op lange termijn veel profijt betekenen.

Commissiebeleid
Elk bestuurslid heeft drie commissies onder zich. De verdeling van dit jaar is als volgt:

Sophia: Laspost, Ouderdag en Klassenboek.
Annabelle: Last Minute, Symplas en Overlast.
Irene: Las Fiestas, Hilarilas en Lasagne.
Roy: Blast, Masterclass en Baten&Lasten.
Mert: Artclass, Flash en Introcommissie.
Deze contactpersoon uit het bestuur is voor de commissie hét aanspreekpunt. De contactpersonen zullen 
af en toe mee vergaderen en zorgen dat alles in de Atlasagenda wordt gezet. Als hier nog vragen over 
zijn kun je altijd mailen naar het bestuur en/of langskomen op de Atlaskamer. Dan kan het bestuur jul-
lie helpen met jullie vragen. Nadat de commissies zijn aangesteld zal er een voorzittersoverleg gepland 
worden. Zo krijgen de voorzitters een goed idee van wat hun taak inhoudt. 

Na het commissiebeleid besproken te hebben, geeft Sophia het woord aan Roy, die verder zal uitweiden 
over de financiën.

6. Financiën
Roy van den Berg neemt het woord en legt uit dat hij een korte update over de financiën zal geven. Hij 
begint door te zeggen dat Atlas, zoals vele andere instanties, getroffen is door de kredietcrisis en daarom 
helaas geen overgangssubsidie meer krijgt. Daarom is Atlas nu actief op zoek naar sponsors. Het Atlas-
bestuur heeft de sponsorcommissie opgeheven en wil voortaan sponsoring intern gaan regelen. Bij het 
benaderen van sponsors denken wij aan verschillende mogelijkheden; reclame op de website en in de 
Laspost en het Klassenboek, bedrijven benaderen en de borrel locatie benaderen. Als jullie nog initia-
tieven hebben, hoort het Atlasbestuur dat graag. Alle initiatieven zijn welkom!

Verder loopt alles op rolletjes wat betreft de financiën. Roy benadrukt dat wij met zijn allen er hard aan 
zullen werken om het komende commissie jaar een succes van te maken. Dan vertelt hij nog wat over 
de budgetten voor de commissies. Deze worden per kalender jaar vastgesteld en staan dus al vast vanaf 
januarie 2012 tot aanstaande januari 2013. Baten&Lasten heeft 0 euro, want deze commissie heeft geen 
budget nodig. Masterclass heeft nog geen budget, omdat zij anno januari 2012 nog niet bestonden. Zij 
kunnen echter tot januari 2013 aanspraak maken op het algemeen budget. In januari 2013 worden de 
nieuwe budgetten vastgesteld. Het budget van de commissie zal worden aangepast op de prestaties van 
de commissies tot dan toe, dus doe allemaal jullie best om activiteiten te organiseren. Zo kan het bestuur 



bij de actieve commissies het budget opschroeven.

Roy vertelt verder nog dat er een afspraak zal komen tussen Roy en de andere penningmeesters om een 
korte uitleg te geven over wat het penningmeesterschap inhoudt. Hier zal binnenkort een datum voor ge-
prikt worden. Bovendien staat er in het commissieoverdrachtsdocument en de commissiehandleiding ook 
nogmaals duidelijk uitgelegd hoe het maken van een begroting werkt. Lees dit dus goed door, dan kan er 
niets fout gaan. Tot slot vraagt Roy of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen.

7. Cursusrecensies  
Sophia neemt het woord terug en vertelt over het nut van de cursusrecensies. De cursusrecensies zijn 
ontzettend belangrijk om de student informatie te verstrekken over wat een cursus precies inhoudt. Soms 
wijkt de inhoud namelijk af van wat er in de cursusbeschrijving staat van Osiris. Afgelopen periode is de 
cursusrecensie helaas niet veel ingevuld. Waarschijnlijk had iedereen het te druk met vakanties en leuke 
dingen, maar Sophia kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de cursusrecensies zijn. De cursusre-
censies staan op de site of liggen op de Atlaskamer en je kunt ze anoniem invullen. Gelukkig hebben 
wij toch een winnaar kunnen kiezen van de vorige recensies. Ruben Dieleman schreef een hele goede 
recensie! Hij mag daarom een presentje uitzoeken als dank hiervoor. De prijzen waar hij uit mag kiezen, 
zijn: 
-Soggen met Sophia
-Mexen met Mert
-Rodeo rijden met Roy
-Kroegentocht met Irene
-Poolen met Poelie
     
8. HINWOZL          
Sophia vraagt of iemand nog wat op zijn lever heeft.
Niemand heeft wat op zijn lever.

9. WVTTK 
Sophia vraagt of er verder nog wat ter tafel komt. 
Dit is niet het geval. Dan kondigt Sophia de pauze aan.        
   
<Pauze>          
         
11. Commissiewissel

12. Aanstellen van commissies.
Artclass,
Last post
Baten en Lasten, 
Justin Hoek: je mag niet Chris defauw twee jaar in Baten&Lasten laten plaatsnemen.
Remy Middelhoff: Dat mag zeker wel
Justin Hoek: Ik vind het vreemd dat Baten&Lasten onder roys hoede valt. Moeten zij hem immers niet con-
troleren? Beïnvloedt dat niet hun kunnen?
Roy van den Berg: Nee, want Baten&Lasten is er slechts om mij een dag in het hele jaar te controleren op 
een sluitende begroting. Ik weet wat zij moeten doen en dat is voor de rest van eht bestuur onduidelijk. 
Hierdoor is het logisch dat zij onder mijn hoede vallen.
bLASt
Flash
Daniel Aleksin: Ik dacht dat Flashlight nog een subcommissie van Flash was, moeten wij die niet 
dechargeren?
Stijn Peeters: Dat is een onofficiële commissie, dus dat hoeft niet.
Hilarilas



Introcommissie
Klasseboek
LASagne
Las Fiestas
Last Minute
Sponsorcommissie
Masterclass
Ouderdagcommissie
Symplas
Overlast

13. Rondvraag          
Sophia Evertse gaat nog een keer alle leden af of zij nog iets te vragen hebben. 
Mert Blommestijn: Ik heb de statuten nagekeken en wilde nog even bevestigen dat remy en niet Justin 
gelijk had over de kwestie van Baten&Lasten, iemand mag wel degelijk twee jaar achter elkaar zitting ne-
men in Baten&Lasten.
Roy van den Berg: Ik wil nog even benadrukken dat het algemeen budget voor alle commissies is. Elke 
commissie kan hier op terugvallen, als er originele ideëen zijn en het commissiebudget ontoereikend is.

14. Sluiting 
Sophia sluit de vergadering om 22:08        


