
 

Notulen Algemene Ledenvergadering USLAS Atlas 

 

Datum: 24 mei 2016 

Aanvang: 19:15 uur 

Locatie: Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29 

 

 

Bestuur: Lisa Korteweg, Timothy Bland, Caspar Schoevaars, Hanne Oberman, Lars Heuver 

 

Kandidaatsbestuur: Iris Schröder, Yana Mechielsen, Janne Prinsen, Marjolein Joosten, Doortje 

Rypma 

 

Leden: Gillian Schuurman, Maria Deetman, Eva Babeliowsky, Sander de Bruin, Siegert van den 

Berg, Aafke Schaap, Julia Matser, Mirron Onrust, Guusje Bloemen, Janneke Prinsen, Bram de Rijk, 

Pita Klaasen, Vera Brouwer, Manuel Groothuysen, Aisha Roffel, Santje Kramer, Juliette Dominicus, 

Lana Hoekstra, Ilse Bergsma, Elvi van Beemt, Davitze Könning, Thomas Brouwer, Rex Panneman, 

Sohpie Stadhouders, Milou Verspui, Saskia Huygen, Femke Oosterkamp 

 

Niet-leden: Iris van der Tuin, Steven Dijkstra, Merel van Goch; ouders en broertjes en zusjes van 

het bestuur en het kandidaatsbestuur 

 

Om 19.26 uur komt Tonny van Vlastuin binnen. 

Om 19.37 uur komen Elke Burghoorn en Daantje Berghuis binnen. 

Om 19.56 uur komt Vincent Greeven binnen. 

Om 20.22 uur komt Pim Teeuwen binnen.  

Om 21.02 uur komt Yuri van der Horst binnen. 

Om 21.41 uur komt Ruben van Doorn binnen. 

 

1.       Opening:  
Lisa Korteweg heet iedereen persoonlijk welkom en opent de vergadering om 19.18 uur. Ze vraagt 

of men bij  vragen en/of opmerkingen zijn hand omhoog wil steken en voor- en achternaam wil 

noemen, zodat alles op naam genotuleerd kan worden.  

 

2.      Vaststellen van de stukken en de agenda.  
Lisa Korteweg loopt de agendapunten langs en vraagt of er op- of aanmerkingen over de stukken 

zijn. Er zijn geen vragen. Lisa Korteweg stelt de stukken vast. 

 

3.       Goedkeuren notulen ALV  28-04-2016.  
Lisa Korteweg: “Heeft de ALV nog opmerkingen over de notulen? Tekstuele opmerkingen kunnen 

gemaild worden. Graag alleen ingaan op de inhoud.” 

 

Bram de Rijk: “Namens Stijn Peters wil ik de opmerking maken dat de uitnodiging voor de 

afgelopen Statuten-ALV niet naar alle oud-besturen is en dat dat niet erg netjes is.“ 



 

 

Geen verdere vragen.  

 

Lisa Korteweg keurt de notulen van afgelopen ALV goed.  

 

  

4.       Mededelingen:  

- Het bestuur heeft een aantal mededingen 

- Afgelopen vrijdag hebben wij de gewijzigde statuten ondertekend.  

- Broer en zusjes borrel: Nodig je broers en zusjes uit voor de avond. Kunnen 

zij ook eens zien hoe het er bij Atlas aan toe gaat:)  

- Belangrijke mededeling: dan nu een belangrijke mededeling. Vanaf volgend 

jaar zal Atlas een andere kamer krijgen. Groot en in hetzelfde gebouw als 

de opleiding. Samen met Alias, van Taal en Cultuur Studies zullen we op de 

bovenste verdieping zitten van Drift 13.  

- Het is een kamer van 30 m2. 

- Zijn er nog mededelingen vanuit de zaal?  

Er zijn geen mededelingen uit de zaal.  

 

5. Financiën  

 

Casper Schoevaars krijgt het woord van Lisa Korteweg. 

 

Qua financien gaat alles best prima met Atlas. 

Alle debiteuren staan, eindelijk, op een rijtje en Bram heeft een programma om dit allemaal in een 

keer te verzenden. 

De Grote Reis is afgerond zonder grote financiële tegenvallers. Ook geen gigantische meevallers, er 

zal dus hoogstwaarschijnlijk dit jaar, geen winst na de grote reis uitgekeerd worden. Morgen wordt 

alles volledig beëindigd door Janne en Guusje, als het goed is.  

Verder was de laatste grote activiteit het zeilweekend. Ook dit is succesvol afgerond zonder veel 

bijzonderheden. Nog niet iedereen heeft betaald, maar ook dit komt langzaam binnendruppelen 

en ik ga er vanuit dat de commissie er bovenop zit.  

De Ouderdag bleek uiteindelijk een financiële meevaller door wat gedoe met Sodexo. Dus dat is 

heel fijn. 

 

Ik denk dat daarmee de belangrijkste dingen wel behandeld zijn. Zijn er nog vragen hierover? 

 

Er zijn geen vragen.  

 

6. Beleidsevaluatie bestuur 11 

 

Caspar Schoevaars geeft het woord weer terug aan Lisa Korteweg. 

 

Aan de hand van de kopjes van ons beleidsplan ga ik de belangrijkste zaken evalueren. Zaken die 

dan wel goed of dan wel minder goed zijn gegaan.  

 



 

Als eerste in ons beleidsplan stond:  

 

Transparantie 

We wilden graag dat de vereniging een democratische en transparante vereniging zou blijven. In 

totaal hebben we 6 ALV’s gehouden. De ALV’s zijn over het algemeen goed bezocht. Wat de leden 

veel gelegenheid heeft gegeven voor inspraak. Ook is er twee keer met ons meevergaderd.  

 

Sociaal  

Onder het kopje sociaal valt onder andere de Atlaskamer. Wij hebben als geen ander ervaren hoe 

druk deze kamer kon zijn. Soms zaten we met z’n tienen op de 12m4. De huiskamersfeer die we 

graag wilden realiseren was er wel, maar door ruimtegebrek konden we hier niet het uiterste uit 

halen.  

Om de Atlaskamer meer toegankelijk te maken, waren we vaak al voor de reguliere openingstijden 

open.  

Eén van de eerste mailtjes die we als nieuw bestuur dan ook hebben gestuurd, was de vraag of we 

een grotere kamer konden krijgen. Dit was een lang en moeizaam proces. Atlas heeft het initiatief 

genomen om met alle 19 studieverenigingen van de faculteit een huisvestingscommissie op te 

richten. Dit om de boel in beweging te krijgen zodat het faculteitsbestuur wel gehoor moest geven. 

Samen met de opleiding LAS is het ons uiteindelijk gelukt om een officiële toezegging op een 

nieuwe grotere kamer te krijgen.  

 

Sander de Bruin: “Zijn er voor andere studieverenigingen ook andere kamers?”  

 

Lisa Korteweg: “Er gaat heel veel veranderen, voor de zomer nog. Alias gaat met ons mee, wie nog 

meer is onduidelijk.” 

 

Sander de Bruin: “Moest Alias weg?” 

 

Lisa Korteweg: “Het is in overleg gegaan.” 

 

Borrel 

Onze eerste tegenslag als bestuur kregen we toen we net 24 uur bestuur waren. Na de borrel van 

de Wissel-ALV kregen we een telefoontje dat het opgezette paardje van de Lebowski was gejat en 

of wij het paardje zo snel mogelijk terug konden brengen. Atlas bleek hier uiteindelijk helemaal 

niet schuldig aan te zijn. Desondanks heeft het ons het sponsorcontract gekost en een vervelende 

afloop met Grand Café Lebowksi. Onze borrellocatie was weg. Na een lange zoektocht waar de 

Atlasleden leuk aan mee hebben gedaan (kroegentocht), kwamen we terecht bij de Nieuwe Dikke 

Dries. Tot op heden zijn we hier tevreden over.  

In het beleidsplan stelde we ook dat we eens per blok een themaborrel wilde doen. Ook dit is goed 

gelukt. De thema’s: spelletjesborrel, BFFborrel, goede doelenborrel sloegen goed aan en werden 

druk bezocht. Nu nog de broertjes en zusjes borrel.  

 

Siegert van den Berg: “Hoelang is het contract eigenlijk? Eenjarig?” 

 

Lisa Korteweg: “Halfjarig. Het is aan het volgende bestuur om een nieuwe contract te sluiten.” 

 



 

Siegert van den Berg: “Hoe staat de NDD tegenover Atlas?” 

 

Lisa Korteweg: “Heel positief. Heel veel mag.” 

 

Introkamp 

We wilden ons als bestuur graag mengen onder de eerstejaars op het introkamp. Dit is naar onze 

mening goed gelukt. Na de eerste week kenden we al veel eerstejaars. Ook dankzij een geweldig 

en grootse Kick-off week.  

Verder hadden we het idee om mentorschap een serieuzere en duurzamere rol te geven. In het 

begin is dit gelukt, maar later in het jaar is dit mentorschap afgezwakt. Wij als bestuur hadden er 

een nieuwe impulsen aan kunnen geven, aan de andere kant merkten we ook dat eerstejaars 

inmiddels zelf al beter wisten bij wie ze moesten aankloppen voor vragen en problemen.  

 

SocialLASsen 

In ons beleidsplan stelden we dat we eens per blok gingen SocialLASsen. In praktijk bleek echter 

dat het informeel samen eten al werd georganiseerd door enthousiaste commissies. Zoals de 

beroemde SYTYCC van LASagna.  

 

 

Onderwijsgerelateerd: 

 

Onderwijs 

Doordat Lars als onderwijscommissaris in de Opleidingscommissie en het LASinfoteam zat, was hij 

vaak goed op de hoogte. Dit heeft ons erg geholpen om problemen aan te kaarten en aan te 

pakken. Hij was een spin in het web. 

 

Hoofdrichtingenbestand 

Lars heeft veel tijd gestoken aan het hoofdrichtingsbestand. Deze is weer bijgewerkt en wordt 

steeds meer gebruikt.  

 

Cursusrecensies en vakkenkeuze  

Ons beleid hierin was dat we het bestand up-to-date wilden houden. Aan het begin van het jaar 

bleek dit bestand deels verouderd en niet overzichtelijk. Nu hadden wij het idee om van al deze 

recensies een Alternatieve studiegids te maken. Zodat leden op een overzichtelijke wijze de 

recensies kunnen teruglezen. Dit is nu opgezet en het is aan de volgende onderwijscommissaris om 

dit af te maken. Ik spreek met de woorden van Lars als ik zeg”:  “Dan blijkt een jaar tekort.” 

Gelukkig zijn er afgelopen jaar veel nieuwe recensies ingeleverd en kan de Alternatieve studiegids 

worden afgemaakt.  

 

Naast dat we een alternatieve studiegids aan het opzetten zijn, merkten we ook dat de eerstejaars 

(soms ook ouderejaars) het moeilijk vinden om te weten bij welk orgaan ze nou welke informatie 

en hulp kunnen krijgen Om deze reden hebben we, in samenwerking met de OC een organogram 

gemaakt. Deze zal vanaf volgend jaar te gebruiken zijn voor alle LAS’ers, zodat de indeling van 

universiteit en de opleiding wat overzichtelijker wordt.  

 

Extracurriculair 



 

Ons beleid was om onderwijsgerelateerde activiteiten meer te stimuleren. Dit omdat we hiermee 

onze leden kunnen ondersteunen. SympLAS heeft als symposiumcommissie ontzettend goed hun 

best gedaan om veel inhoudelijke interessante activiteiten te organiseren. Hier zijn we erg 

tevreden over.  

Een ander beleidspunt was dat we onze leden in aanraking wilde brengen met inhoudelijke 

activiteiten van andere verenigingen, aangezien het bij LAS het soms moeilijk is om inhoudelijk 

heel diep in te gaan op één onderwerp omdat niet iedereen dezelfde hoofdrichting volgt. Dit is 

goed gelukt. We hebben veel samengewerkt met andere vereniging zoals Montium en Storm. en 

zo verschillende inhoudelijke activiteiten kunnen aanbieden.  

 

Boekenverkoop 

De boekenwebshop heeft dit jaar op volle toeren gedraaid. En record aan boeken zijn er verkocht. 

Wij zijn hier heel blij mee. Ook hebben we een nieuw contract met Studystore voor de komende 

drie jaar.  

 

LAScafé  

Het LAScafé diende als een informerende activiteiten over onderwijsgerelateerde zaken. Ons 

beleid was om dit LAScafé in een nieuw jasje te steken. Als bestuur merkten we namelijk dat er 

vooral behoefte was aan een platform voor inspraak, van zowel studenten als docenten. 

Bovendien was er al een overdaad aan informatieavonden georganiseerd vanuit de universiteit. In 

samenwerking met de opleiding, de OC en het LASinfoteam heeft Atlas de Breekdag opgezet. 

Tijdens deze avond in café Parnassos konden studenten, docenten, de opleiding en het 

faculteitsbestuur op informele wijze in dialoog gaan over de toekomst van LAS als een Learning 

Community. Het was een enorm succes en er zit zeker toekomst in. Het werd zelfs als voorbeeld 

gegeven bij andere opleidingen.  

 

Wij zijn dan ook van mening dat we als bestuur goed ons best hebben gedaan om de bindende 

factor tussen opleiding en leden te zijn. En deze dichterbij elkaar te brengen. Hier zijn we erg blij 

om. 

 

Applaus vanuit de zaal. 

 

Sander de Bruin: “Wat is voor jullie het hoogtepunt?” 

 

Lisa Korteweg: “Er komt nog veel meer!” 

 

Commissies 

Wanneer we terugkijken naar het beleid omtrent commissie zijn we van mening dat het over het 

algemeen goed is gegaan. Er waren meer dan voldoende aanmeldingen voor de 16 commissies. Ze 

hebben allemaal mooie en goede activiteiten neergezet en het Atlasjaar nog hechter gemaakt. Het 

blijft echter lastig om commissie op een goede manier te begeleiden. De één heeft weinig sturing 

nodig de andere commissie wat meer. Naar onze mening had dit beter gekund.  

Verder merkten we dat onder de leden de drang was om een biercommissie en een 

danscommissie op te zetten. We zijn blij dat we op deze vraag konden inspelen en deze commissie 

een kans hebben kunnen geven.  

 



 

Financiën  

Sponsoring 

In het beleidsplan stond dat we graag extra aandacht aan de sponsoring van Atlas wilden geven. 

Hoe en wat was nog niet precies duidelijk. Na de zomer zijn we met het idee gekomen om een 

sponsorcommissie op te zetten, LASquisitie genaamd. Deze commissie kwam langzaam opgang en 

begint steeds beter te draaien. De eerste stappen richting dealtjes en kortingen voor leden zijn 

gezet. Binnenkort zullen de leden hier meer van zien. Ook zijn we steeds meer gebruik gaan maken 

van sponsoring via advertenties.  

Van de LASquisitie commissie is ook het idee gekomen om een denktank op te starten om LAS’ers 

in contact te brengen met bedrijven, zodat er wederzijds geleerd kan worden. Dit idee zal volgend 

jaar verder worden uitgewerkt.  

 

Achterstallige betalingen 

In het beleid stond dat we de financiële administratie wilden bijhouden. Tijdens het maken van de 

jaarafrekening, kwamen we er achter dat het boekhouden op een efficiëntere en overzichtelijkere 

manier gedaan kan worden, zodat het in de toekomst eenvoudiger wordt om de jaarafrekening te 

maken en de administratie bij te houden Ook is er een systeem opgezet waardoor we een beter 

overzicht hebben van de debiteuren bij Atlas. Zodat dit geld zo spoedig mogelijk bij Atlas komt. We 

hebben dus een grote schoonmaak gehouden. Het is aan de volgende penningmeester om deze 

nieuwe systemen veder op te starten. Graag willen we Bram de Rijk bedanken voor zijn hulp. 

Zonder hem waren we wellicht niet zo ver gekomen.  

 

Digitale omgeving. 

Dit jaar zijn we overgestapt op een nieuw mailsysteem, wat maakt dat de layout er een stuk beter 

uit ziet dan voorheen. 

Ook stond er in het beleidsplan dat we de website up-to-date wilden houden. Nu merkten echter 

al snel dat de huidige site niet toereikend is voor de groei en de professionalisering die Atlas 

doormaakt. De Atlassite is aan grondige vernieuwing toe, maar het jaar was te kort om een hele 

nieuwe website te ontwerpen en te laten bouwen. We hebben onze ideeën echter goed 

overgedragen aan het volgende bestuur. Wat we ook hebben overgedragen is het ontwikkelen van 

een levendig LinkedIn-netwerk samen met de opleiding voor studenten en alumni.  

 

Contacten met externen 

Het afgelopen jaar hebben we goed contact opgebouwd met de opleiding. Dit heeft gezorgd voor 

een fijne samenwerking en heeft zich geuit in bijvoorbeeld de Breekdag, Carrière Doe-dag en het 

doorspelen van een stage vacature waarvan LAS’ers nu profiteren. In de toekomst hopen we dat 

Atlas deze samenwerking doorzet.Ook het contact met de OC en LASinfo is goed onderhouden.  

 

Dit jaar heb ik in de Studieverenigingenraad (SVR) van VIDIUS gezeten. Namens de faculteit 

geesteswetenschappen zat ik er in om met andere faculteiten op te komen voor de belangen van 

studieverenigingen. Dit is heel fijn geweest voor Atlas. Door het vele contact met oudere en 

grotere verenigingen heeft Atlas veel geleerd. Hierdoor is ook de naamsbekendheid van Atlas 

gegroeid, zowel binnen als buiten de faculteit. 

 

Siegert van den Berg: “Wat heb je er allemaal geleerd dan?” 

 



 

Lisa Korteweg: “Bijvoorbeeld verzekeringen. Dat ook andere grote verenigingen hier moeite mee 

hebben.” 

 

Tonny van Vlastuin: “Was het je eigen keus om erin te gaan?” 

 

Lisa Korteweg: “Ik wist als KB niet dat het bestond. Maar een huisgenootje van me zat in Vidius. 

UHSK  zat er namens Geesteswetenschappen altijd in. Die hebben we vervangen.”  

 

Siegert van den Berg: “Wordt dit beleid voortgezet?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja, Iris gaat solliciteren, toch?” 

 

Iris Schröder: “Ja!” 

 

Siergert van den Berg: “Aan het begin van het jaar heb ik een gesprek met jou gehad of het 

haalbaar was. Was dat het geval, achteraf gezien?” 

 

Lisa Korteweg: “Het is erg leuk. Maar het kost je wel heel veel tijd. Heel veel werk als er een SVR 

aankwam. Ik maakte er wel ook veel tijd voor vrij.  En ik was de enige part time bestuurder. Maar 

je eigen verenging heeft altijd prioriteit.” 

 

Alumni 

Ons beleid omtrent Alumni is anders verlopen dan gedacht. Een reden hiervoor was dat AFLAS als 

alumni vereniging vooral gefocust bleekt te zijn op het creëren van een community binnen de 

afgestudeerden. Het samen organiseren van activiteiten bleek daarom lastig. Desondanks was het 

contact goed met AFLAS en hebben we elkaar geholpen waar we konden.  

Graag hadden wij dit jaar alumnibestand uitgewerkt en het netwerk vergroot. Helaas hebben we 

dit nog niet kunnen verwezenlijken. Wel hebben gesprekken met de opleiding hierover gehad en 

liggen de plannen klaar om opgepakt te worden door het opvolgende bestuur. Ook hebben we zelf 

een bestand aangelegd voor actieve Atlassers. Zodat in de toekomst Atlas over haar eigen 

ambassadeurs beschikt.  

Om de LAS’ers toch te voorzien van steun bij hun loopbaanoriëntatie hebben we samen met de 

opleiding de Carrière doe-dag opgezet. Een avond waar alumni gesproken hebben en interactieve 

workshops gegeven zijn. Al met al een succesvolle dag die zeker in de toekomst mag worden 

uitgebreid. Bovendien was de Carrière doe-dag een goede manier om minder actieve leden weer 

bij de vereniging te betrekken. Op deze activiteit waren veel oude bekenden aanwezig. 

 

Overig: 

Hierin hebben we het beleid uitgevoerd. We wilden graag de statuten vernieuwen en dit is gelukt. 

De statuten zijn afgelopen maandag ondertekend.  

 

Dit was de evaluatie van ons beleidsplan. Er is verder dit jaar nog veel meer op ons pad gekomen. 

Deze zaken ga ik nu kort bespreken.  

 

Verder nog 

 



 

Driejarenplan 

Dit jaar was het jaar dat het driejarenplan moest worden geschreven. Tijdens het schrijven waren 

we inmiddels vijf maanden bestuur en wisten veel beter welke kant we op wilden met Atlas en hoe 

we daar moesten komen. In het driejarenplan staat nu waar we Atlas graag over drie jaar zien. Dit 

is conform het beleidskader van de universiteit, maar dan in een Atlasjasje gestoken. Als jullie het 

willen lezen, het staat op de Atlassite.  

 

Bestuursbeurzen 

Om de drie jaar worden ook de bestuursbeurzen verdeeld. Door ons groeiend ledenaantal en de 

ervaringen die we van oudere en grotere verenigingen te horen kregen, wisten we dat Atlas veel 

meer bestuursbeurzen zou moeten krijgen, dan we tot dusver hadden. We hebben dan ook alles 

op alles gezet om de beurzen voor toekomstige Atlasbesturen te verhogen. Bij de eerste meting 

kwamen we van 9 naar 11 beurzen. Hier namen we natuurlijk geen genoegen mee. We zijn in 

beroep gegaan en het nut van Atlas nogmaals benadrukt. Dit maakte dat de faculteit zelf er nog 

extra geld in heeft gestopt en we nu in totaal 16 beurzen krijgen. Hier zijn we erg blij mee. We 

kunnen dus concluderen dat het faculteitsbestuur niet meer om Atlas heen kan als het gaat om 

huisvesting of bestuursbeurzen.  

 

Femke Oosterkamp: “Hebben we bij de NDD andere afspraken als bij de Lebowski?” 

 

Lisa Korteweg: “Nee, maar het volgende contract gaan we anders doen. We hebben het al wel 

overlegd met de De NDD.” 

 

Femke Oosterkamp: “En sponsorbetaling in termijnen doen?” 

 

Lisa Korteweg: “Dat doen we al wel.” 

 

Merel van Goch: “Wat is het Drank en Drugs beleid?” 

 

Lisa Korteweg: “Het is een indekking om sterker in onze schoenen te staan bij politie.” 

 

Femke Oosterkamp: “Krijgen eerstejaars andere voorwaarden die ze moeten accepteren?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja, dat is wel de bedoeling. Maar dat is nog best wel een proces. Daar moeten we 

andere besturen nog voor vragen.” 

 

Siegert van den Berg: “Staat dat niet in het HR?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja, maar het is denk ik zo een betere manier om onze leden er op te attenderen.” 

 

Siegert van den Berg: “Is een verzekering dan nog nodig?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja want de vereniging is altijd aanspreekbaar.” 

 

Timothy Bland: “En dit fonds is ook bedoeld voor situaties zoals met de Lebowski.” 

 



 

Lisa Korteweg: “Het is goed voor de wet om zoiets te hebben.” 

 

Steven Dijkstra: “Hoe zit het met andere verenigingen dan?” 

 

Lisa Korteweg: “In het verleden waren de veezekeringmaatschappijen soepeler. En we zijn nu al 

groot, dus kunnen niet meegroeien. Of de eisen zijn strenger geworden.” 

 

Bram de Rijk: “En een rechtsbijstandsverzekering?” 

 

Lisa Korteweg: “Ja dat kan, maar deze zijn flink duurder. Dus daar moet dan op een  

ALV over gesproken worden.” 

 

Verzekeringen 

Vanaf het incident met Lebowski wilden we heel graag een aansprakelijkheidsverzekering. We 

besefte hoe het ongelukje in een klein hoekje kon zitten. Het hele jaar door zijn we 

assurantiekantoren en verzekeringsmaatschappijen af gegaan. Helaas zijn we meerdere keren 

geweigerd. Als oplossing hebben we het garantiefonds opgericht. Zodat we een kleine buffer 

hebben, mochten we aansprakelijk worden gesteld.  

We zijn door het veranderen van de statuten en de verzekeringen bovendien een expert geworden 

over rechten en plichten van een vereniging. Zo hebben we ons juridisch steeds beter preventief 

kunnen indekken. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een Drank en Drugsbeleid.  

 

RvA 

Aan het begin van ons bestuursjaar stonden we vaak voor moeilijke vraagstukken en we merkten 

zelf dat we erg behoefte hadden aan een advies orgaan. Samen met Bram de Rijk, Aafke Schaap en 

Daan van den Berg hebben we een Raad van Advies opgericht. Aangezien dit het eerste jaar is van 

de RvA was het voor het bestuur en de raadsleden soms even zoeken naar beste manier van advies 

geven en krijgen. Desondanks hebben we heel veel aan de RvA gehad dit jaar, daarvoor dank.  

 

Graag wil ik afsluiten met het bedanken van alle commissies die dit jaar zo geweldig hebben 

gemaakt. Activiteiten zoals het Introkamp, Introfeest, Pizza in het Park, speeddatediner, 

Filmfestival, de Ouderdag, Huiskamersymposia, Wintersport, Gala, Grote reis en zeilweekend zijn 

een goed voorbeeld van deze leuke vereniging. Dit is maar een fractie van het totaal.  

 

Bedankt allemaal.  

 
Sander de Bruin: “Wat is persoonlijke het hoogtepunt van het jaar?” 

 

Lisa Korteweg: “Voor mij was het schoppen tegen het faculteitsbestuur. En laten zien wat het nut 

voor atlas is. En de activiteiten die we hebben georganiseerd. De breekdag was een erg groot 

hoogtepunt. Toen waren we trots op ons zelf. 

 

Sander de Bruin: “Ik denk dat het ook zo mag zijn. Ook als je ziet hoeveel jullie achter de schermen 

hebben gedaan.” 

 

Applaus vanuit de zaal.  



 

 

Siegert van den Berg: “Wat zijn volgens jullie de minder goede dingen? Wat is het wat minder 

gelukt?” 

 

Lisa Korteweg: “Er was zo veel te verbeteren aan dingen achter de schermen, dat we soms minder 

aandacht hadden voor de leden. Dus dan bedoel ik commissies.” 

 

Siegert van den Berg: “SocialLASsen was bedoeld om buiten commissies om activiteiten te doen. 

Hadden jullie daar misschien wat meer van kunnen doen?” 

 

Lisa Korteweg: “We vonden dat niet meer zo nodig, als je zag dat LASagna die rol deels 

overgenomen heeft, met So You Think You Can Cook. En we hadden de themaborrels als 

SocialLASsen.” 

 

Femke Oosterkamp: “Wat is de reden om geen zesde bestuurslid te doen? Je zou dan mooi eentje 

op de commissies kunnen zetten.” 

 

Lisa Korteweg: “Daar hebben we erg over nagedacht, en de meningen waren verdeeld. We zijn 

voor efficiëntie gegaan.” 

 

Saskia Huygens: “Is dit dat het einde van SocialLASsen?” 

 

Lisa Korteweg: “Dat is een mooi bruggetje naar Iris!” 

 
 

7. Presentatie van beleidsplan  

Lisa Korteweg geeft het woord aan Iris Schröder. 

 

Gemeenschapsvorming  

Vanwege het brede karakter van Liberal Arts and Sciences (LAS) is het vormen van een hechte 

gemeenschap belangrijk. Één van de hoofddoelen van Atlas is het stimuleren van deze 

gemeenschapsvorming om zo een verbindende factor te zijn voor LASstudenten. De studie LAS 

heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Wij denken dat gemeenschapsvorming 

hierdoor belangrijker wordt. Daarom gaan wij op deze groei inspelen door ons actiever te mengen 

onder de LAS’ers om Atlas meer naamsbekendheid te geven aan het begin van het collegejaar. 

Daarnaast wordt een mentoroudercoördinator aangesteld. Deze persoon gaat de mentorouders 

aansporen om de eerstejaars actief te betrekken bij Atlas.  

 

Sander de Bruin : “Er komen de laatste tijd steeds meer vrouwen bij Atlas. Hebben jullie nagedacht 

hoe je jongens kan trekken?” 

 

Iris Schröder: “Daar hebben we zeker over nagedacht. We hebben al een hele reeks van 

activiteiten die niet nagels lakken en singalongs zijn. We denken er zeker na en ideeën zijn altijd 

welkom. Aafke kwam al met een Mario Kart wedstrijd.” 

 



 

Sander de Bruin: “Er is gesproken over een mannendispuut oprichten in Atlas. Staan jullie daar 

voor open?” 

 

Iris Schröder “Ik weet niet of we er 100 procent achter staan. Want het splitst juist die genders. 

Maar we willen het er zeker over hebben.” 

 

Atlaskamer 

De Atlaskamer is een belangrijke plek voor leden om te studeren en andere leden te ontmoeten. 

Met een eventuele nieuwe kamer in het vooruitzicht zal hiervoor meer ruimte zijn voor de leden. 

Wij willen een huiskamergevoel creëren en de drempel om naar de kamer te komen verlagen. Om 

deze reden zal de kamer actief gepromoot worden onder de leden, vooral onder de eerstejaars. 

Een manier om dit te bereiken is om langs de colleges van de schrijfacademie te gaan om het 

bestaan van de kamer aan te kaarten en de eerstejaars leden uit te nodigen om (vaker) langs te 

komen.  

 

Saskia Huygens: “Is het niet dat in de Introweek de eerstejaars verplicht langs de kamer moeten?”  

 

Iris Schröder: “Niet meer naar mijn mening. Het was niet in mijn jaar en ook niet dit jaar.” 

 

Caspar Schoevaars: “Dat was om de boeken op te halen.” 

 

Femke Oosterkamp: “Is er budget voor de inrichting van de kamer?” 

 

Janne Prinsen: “Niet inbegroot. Maar er zijn genoeg potjes en de universiteit wil ook wel 

bijdragen.” 

 

 

SocialLASsen 

Dit jaar zal het SocialLASsen weer opgepakt worden. Het gaat hierbij om activiteiten die vanuit het 

bestuur worden georganiseerd. Wij denken dat deze activiteiten zullen zorgen voor een 

ongedwongen en informele sfeer tussen het bestuur en de leden. Een voorbeeld van een activiteit 

die binnen SocialLASsen valt is één keer per blok een etentje organiseren voorafgaand aan de 

wekelijkse borrel.  

 

Siegert van den Berg: “Ik heb gezien hoe Lasagna een grotere rol op zicht neemt binnen de 

vereniging en hopelijk blijft dat, als zij SYTYCC blijven voortzetten. Is het hand wel handig om er 

nog meer etentjes te gaan organiseren? Heb je als lid gemerkt dat je dit mist?” 

 

Iris Schröder: “SocialLASsen is bedoeld om die gaten in weken op te vullen. Het idee van 

SocialLASsen is gezellig iets doen. Terwijl het bij SYTYCC wel bij een gastheer gebeurt. SocialLASsen 

is veel ongedwongener.” 

 

Siegert van den Berg: “Het vorige bestuur heeft het bewust los gelaten. Is dit dan iets dat je als lid 

merkte dat je dit miste?” 

 



 

Iris Schröder: “Niet per se . Maar we dachten als KB ‘wat is ons hoofddoel?’ En dat is 

gemeenschapsvorming. Laten we dan veel dingen doen die makkelijk en ongedwongen zijn.” 

 

Janne: Prinsen: “En als aanvulling: We vinden een informele sfeer tussen het bestuur en leden fijn. 

Daar helpen zulke activiteiten bij.” 

 

Daantje Berhuis: “Misschien kunnen jullie bij SocialLASsen extra inzetten om niet actieve leden ook 

te betrekken?” 

 

Iris Schröder: “Dat is altijd het idee. Maar we hebben ook andere punten die hier meer op 

focussen.” 

 

Tonny van Vlastuin: “Is dit een voorbeeld dat jullie meer op gemeenschapsvorming willen richten 

dan professionaliseren, zoals het vorige bestuur heeft gedaan?” 

 

Iris Schröder: “Er komen zo veel eerstejaars bij  en ouderejaars worden snel uit het oog verloren. 

Dit soort activiteiten moeten dit helpen voorkomen.” 

 

Eva Babeliowsky: “Zou je niet de kamer en SocialLASsen kunnen combineren?” 

 

Iris Schröder: “Ja zeker!”  

 

Siegert van den Berg: “Is er een alcoholvergunning op de nieuwe atlaskamer?” 

 

Lisa Korteweg: “Wij hoeven geen vergunning te hebben als we tegen de kostprijs verkopen. Het is 

de vraag of het van het gebouw mag.”  

 

Janne Prinsen: “Binnen de Singel moet je een vergunning hebben.” 

 

Lars Heuver: “Het moet in ieder geval uitgezocht worden.” 

 

Betrekken ouderejaars leden 

Veel leden worden na hun eerste jaar minder actief bij Atlas. Wij gaan ons inzetten om ervoor te 

zorgen dat dit minder frequent gebeurt. Meer extracurriculaire activiteiten, zoals een debat 

workshop, een LinkedIntraining of een netwerkcursus zullen ervoor zorgen dat deze leden 

geïnteresseerd blijven in en betrokken blijven bij Atlas. Daarnaast wordt de promotie voor 

deelname aan een commissie geïntensiveerd onder de ouderejaars.  

 

Daantje Berghuis: “Hebben jullie al ideeën voor die promotie?  Hoe gaan jullie dat doen?” 

 

Iris Schröder: “We hebben nog geen uitgestippeld plan van hoe we het gaan doen. Maar wel een 

bewust doel.” 

 

Marjolein Joosten: “En onder meerdere kopjes worden ook de ouderejaars genoemd.” 

 



 

Steven Dijkstra: “Is er nu of in het verleden gepraat of onderzoek gedaan naar verschillende 

soorten gewenste activiteiten tussen eerstejaars en ouderejaars? Weten jullie daar iets van?” 

 

Iris Schröder: “Dat willen we heel graag en is er niet nu.”  

 

Tonny van Vlastuin: “Is het idee om daar een enquête voor op te zetten?” 

 

Iris Schröder: “Zeker een idee. Goed idee.”  

 

Activiteiten  

Introductieperiode 

Voor de zomervakantie zullen de commissies aangespoord worden om een opzet te maken voor 

een activiteit in de periode kort na de kickoffweek. Door deze activiteiten worden eerstejaars en 

nieuwe Atlasleden geënthousiasmeerd om actief te worden of te blijven bij Atlas.  

 

Hoogtepunten en herhalende activiteiten 

Om de inzet van de commissies te vergroten, streven wij ernaar om elke commissie minimaal één 

grote activiteit te laten organiseren. Hierdoor kan elke commissie naar een hoogtepunt toewerken. 

Voorbeelden hiervan zijn de grote reis, georganiseerd door LASt Minute en het kerstdiner, 

georganiseerd door LASagna. Deze activiteiten worden aan het begin van het commissiejaar 

ingepland. Dit zorgt voor een goede verdeling van de hoogtepunten over het collegejaar. 

Daarnaast willen wij het organiseren van herhalende activiteiten stimuleren. Dit zorgt voor 

continuïteit binnen de jaarplanner en vermoedelijk trekt dit een ander type leden aan. Hierbij kan 

worden gedacht aan de huiskamersymposia, de voetbalcompetitie en ‘So you think you can cook’.  

 

Iris van der Tuin: “Hebben jullie nagedacht over de Ria van der Lecq- prijs?” 

 

Iris Schröder: “Daar heb ik nog nooit van gehoord?”  

 

Iris van der Tuin: “Die is in 2010 aan mij uitgereikt. Het is een prijs voor de meest interdiscplinaire 

docent. En de studenten moeten die dan aandragen. Erg leuk.” 

 

Iris Schröder: “Daar hebben we nog niet over nagedacht, maar lijkt me leuk! We nemen het mee.” 

 

Bram de Rijk: “Ik was daar als enige ook bij. Er is toen over geëvalueerd. Het was voor het bestuur 

toen veel werk. Maar de verenging was toen ook kleinere. Het blijft denk ik de vraag of het bestuur 

er nu veel tijd in wil steken.” 

 

Maatschappelijke betrokkenheid  

Commissies worden gestimuleerd om meer maatschappelijk betrokken activiteiten te organiseren. 

Hierbij kan men denken aan activiteiten die een goed doel financieel of via diensten steunen. Dit 

past goed in het brede karakter van LAS en zal zorgen voor een persoonlijke ontwikkeling van de 

leden. Daarnaast wordt Atlas hierdoor op de kaart gezet bij bedrijven en eventuele sponsoren, wat 

nuttig is voor de vereniging en de leden.  

 



 

Tonny van Vlastuin: “Is een voorbeeld hiervan het Leger des Heils met LASagna? Ik vind dat echt 

een heel goed initiatief!” 

 

Lana Hoekstra: “Is het een gedachte dat elke commissie dan één maatschappelijke activiteit gaat 

organiseren?” 

 

Iris Schröder: “Nee, het commissiebudget blijft voor de leden. Maar we willen commissies 

aansporen om dit ook te doen.” 

 

Commissievorming  

Door de groei van Atlas is de huidige manier van commissievorming hoogstwaarschijnlijk niet meer 

toereikend. Hier gaan wij een nieuwe vorm voor vinden. We vinden de continuïteit binnen 

commissies belangrijk en willen dit waarborgen. Wij zouden graag zien dat elke commissie bestaat 

uit minimaal één en maximaal twee ervaren commissieleden, die het jaar ervoor zitting hebben 

gehad in de desbetreffende commissie. Er zal overleg plaatsvinden tussen de commissies en het 

bestuur om dit te bereiken.  

 

Siegert van den Berg: “Er staat hier een contradictie: de huidige vorm is niet haalbaar maar vorm 

blijft hetzelfde. Wat is er dan niet haalbaar?” 

 

Iris Schröder: “Bestuur Elf heeft geadviseerd dit niet meer zo te doen.  We willen het makkelijker 

maken om commissies te vormen.”  

 

Julia Matser: “In principe gaat de oude commissie over de opvolgers.” 

 

Aafke Schaap: “Maar er moet wel door het bestuur aan gesleuteld worden.” 

 

Sander de Bruin: “Er zijn dit jaar ook weer meer commissies bijgekomen. Hebben jullie nagedacht 

hoe groot commissies mogen worden? En hoeveel  commissies er komen?” 

 

Iris Schröder: “Daar hebben we zeker over nagedacht. Het eerste punt is dat elk lid waarschijnlijk in 

één commissie mag. Dan hebben we ook meer ruimte. Verder hebben we er nog niet over 

besloten. Misschien maken we de inshrijfeisen zwaarder.” 

 

Sander de Bruin: “En samenwerkingsverbanden? Hoe gaat dat als we niet meer op de gang zitten? 

Gaan we uit Gangmakers? Misschien dan weer in A6?” 

 

Iris Schröder: “Daar hebben we nog niet over nagedacht. Gaan we wel doen!”  

 

Sander de Bruin: “Ik denk dat die samenwerking met andere verenigingen wel minder kan worden 

als jullie weg gaan uit de Drift.” 

 

Iris Schröder: “We gaan heel erg ons best doen om die samenwerking wel zo te houden.” 

 

Digitale omgeving 

Facebook  



 

Facebook is het digitale platform wat het meest door de leden gebruikt wordt. Door middel van 

verschillende pagina’s, zoals de Atlasledengroep, houden de leden contact met elkaar, worden 

activiteiten gepromoot en worden vragen over de studie gesteld en beantwoord. Aankomend jaar 

wordt het gebruik van Facebook geïntensiveerd. Er zullen onder andere meer berichten over 

stages en extracurriculaire activiteiten worden geplaatst. Aan het begin van het collegejaar zal 

door middel van een email met uitleg aan de nieuwe leden duidelijk worden gemaakt welk doel 

elke Facebookpagina heeft.  

 

Lana Hoekstra: “Ik dacht dat het contact via Facebook moeilijk verliep omdat we geen meer 

persoon zijn. Hebben jullie daar een oplossing voor?” 

 

Iris Schröder: “We willen meer doen met de Atlasledengroep. En Hanne is bezig geweest om te 

beste manier te vinden. Daar gaan wij mee door.” 

 

Atlaswebsite 

Wij willen het uitgangspunt van de website behouden maar zien mogelijkheden voor 

veranderingen in de vormgeving. Door de website overzichtelijker en aantrekkelijker te maken 

willen wij meer bezoekers trekken. De vormgeving van de website is verouderd en toe aan 

vernieuwing. Wij gaan hier tijd en geld in te steken om Atlas een professioneel en actueel karakter 

te geven. Op die manier wordt er een sociale, digitale omgeving gecreëerd waar LAS’ers terecht 

kunnen voor foto’s, informatie over de studie, activiteiten en extracurriculaire evenementen.  

 

Siegert van den Berg: “Jullie willen Facebook intensiveren en een teller op de site. Waarom er geld 

in pompen als het prima werkt zo?”  

 

Iris Schröder: Het is niet professioneel zo. We willen ten minste de lay-out updaten.” 

 

Julia Matser: “Moet de site ook actueler worden?” 

 

Iris Schröder: “Ja zeker. Maar dat gaat samen met elkaar.” 

 

LinkedIn  

Het medium LinkedIn biedt naar ons inzien mogelijkheden. Het vorige bestuur heeft in 

samenwerking met de opleiding hier al fundament voor gelegd, waarop wij zullen voortbouwen. 

De mogelijkheden van LinkedIn zijn ideaal voor LAS’ers om in contact te komen met alumni, 

bedrijven en andere organisaties. Op die manier kunnen stages en contacten met externen worden 

gerealiseerd voor het vormen van een carrièrepad. Dit alles wordt verwezenlijkt door het 

aanbieden van een LinkedIn-cursus aan alle leden.  

 

Onderwijsgerelateerde zaken 

Denktank 

 Het bestaan van de denktank is al bekend binnen de Universiteit Utrecht. Via dit orgaan komen 

studenten in aanraking met bedrijven en organisaties en krijgen zij de mogelijkheid mee te denken 

over vraagstukken. Dit willen wij introduceren binnen Atlas. Op deze manier laten wij externen 

zien wat de kwaliteiten van LAS’ers zijn en worden contacten opgebouwd en onderhouden. Deze 

bekendheid zal de carrière van de LAS’er na de bachelor bevorderen. Door middel van het 



 

betrekken van LASquisitie willen wij dit project realiseren. Zij gaan contact leggen met bedrijven 

om dit orgaan op te zetten.  

 

Breekdag en Carrière doe-dag 

Het vorige bestuur heeft in samenwerking met de opleiding de Breekdag en de Carrière doe-dag 

opgezet. Bij de Breekdag ligt de focus op medezeggenschap binnen de opleiding, bij de Carrière 

doe-dag wordt met behulp van alumni en LASdocenten gekeken naar de toekomst van de 

studenten. Wij gaan beide activiteiten voortzetten omdat ze belangrijk zijn voor het heden en de 

toekomst van de student. Aangezien beide activiteiten tot nu toe slechts één keer zijn 

georganiseerd, zullen wij in samenwerking met de opleiding, LASinfo en de opleidingscommissie 

(OC) op zoek gaan naar eventuele verbeterpunten.  

 

Alternatieve studiegids 

Door het grote aanbod aan cursussen kan het voor een LAS-student ingewikkeld zijn om het juiste 

vak te kiezen. Daarom is het elfde bestuur begonnen aan het maken van een duidelijk overzicht 

van de cursusrecensies, de alternatieve studiegids, die de vakkenkeuze vergemakkelijkt. Wij gaan 

dit overzicht verder uitwerken en bijhouden. Dit is voornamelijk van nut voor de eerstejaars 

LAS-studenten die zich nog aan het oriënteren zijn. De alternatieve studiegids zal op de site 

gepubliceerd worden, zodat iedere LAS-student hier toegang tot heeft.  

 

Siegert van den Berg: “Het aantal evaluaties is al een tijdje ingezakt. Is dit iets wat stiekem is 

ingezet? Of het is het hetzelfde eigenlijk als eerder?” 

 

Lars Heuver: “Hier zijn we achter de schermen mee bezig geweest. De berg moet verwerkt en 

gebundeld worden. En dan uitbreiden.” 

 

Femke Oosterkamp: “Komt er een gids in een papieren versie?” 

 

Iris Schröder: “Nee, maar je kan het altijd uitprinten.”  

 

Hoofdrichtingscontactpersonen  

Het huidige contactpersonenbestand per hoofdrichting willen wij vernieuwen, overzichtelijker 

maken en beter promoten om het kiezen van een hoofdrichting makkelijker te maken. Hierin gaan 

wij tijd in steken zodat het voor alle studenten duidelijk is welke personen ze kunnen bereiken met 

vragen over hoofdrichtingen.  

 

Financiën  

 

Debiteuren  

De afgelopen jaren is er een groot bestand met debiteuren ontstaan. Deze loopt terug tot 2013. 

Ons doel is om alle schulden te innen voor de zomer. Dit is nodig om de financiën overzichtelijk en 

kloppend te maken. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat het debiteuren bestand zo klein 

mogelijk blijft in het bestuursjaar 2016-2017, door een maandelijkse mail met de persoonlijke 

openstaande schulden te sturen naar alle debiteuren.  

 



 

Siegert van den Berg: “Ik bewonder dat jullie zo een grote ambitie op zo een korte termijn willen 

realiseren.”  

 

Janne Prinsen: “Bram heeft een erg mooi systeem bedacht dat echt weken gaat schelen.” 

 

Tonny van Vlastuin: “Kun je niet voor die wanbetalers een automatische incasso doen?” 

 

Janne Prinsen: “Dan krijg je ontzettend veel storneringen en we hebben een maximum 

incassobedrag per maand.”  

 

Caspar Schoevaars: “Bij debiteuren is het lastig met de machtiging. Dat zou tot pijnlijke situaties 

kunnen leiden.” 

 

Sponsoring  

Afgelopen jaar is een commissie voor sponsoring opgericht: LASquisitie. Bij een groeiende 

vereniging is sponsoring van belang. Daarom zal er tijd en energie in deze commissie gestoken 

worden zodat zij komend jaar actiever kan worden. Het uiteindelijke doel is om Atlas op de kaart te 

zetten bij bedrijven. Dit kan bereikt worden door deals te sluiten omtrent sponsoring. Dit is een 

langetermijnvisie maar wij zien het belang van sponsoring in en zullen proberen de eerste grote 

stappen te zetten. Er komt ook een speciale pas voor Atlasleden waarmee bij verschillende zaken 

kortingen kunnen worden verkregen.  

 

Bank  

Dit jaar zal Atlas van bank wisselen. Hoogstwaarschijnlijk vindt de overstap plaats naar de Triodos 

bank. Triodos is één van de duurzamere banken in Nederland, iets wat goed past in onze visie over 

de maatschappelijke betrokkenheid van Atlas. Deze bank biedt, in tegenstelling tot de andere 

mogelijke, duurzame opties, alle gemakken die de ING ook levert.  

 

Julia Matser: “Dat vind ik heel goed!” 

 

Fundering  

De vorige besturen zijn bezig geweest met het veranderen van de statuten. Deze waren verouderd 

en duidelijk aan vernieuwing toe. Het elfde bestuur heeft de laatste aanpassingen aangebracht en 

het uiteindelijke document naar de notaris gestuurd. De wijzigingen hebben als gevolg dat het 

Huishoudelijk Reglement (HR) niet meer volledig aansluit op de statuten. Wij zullen de 

aanpassingen die vereist zijn realiseren. Verder zullen wij het HR inzien om waar nodig overbodige 

of gedateerde artikelen te verwijderen of te veranderen. 

 

Iris Schröder geeft het woord weer aan Lisa Korteweg. 

 

Lisa Korteweg pauzeert de vergadering om 20.44 uur.  

Lisa Korteweg hervat de vergadering  om 21.02 uur.  

 

8. Presentatie wisselopdracht  

Door enkele technische problemen vertelt Iris Schröder over hun opdracht. 

 



 

9. Stemming bestuur 12 

Lisa Korteweg neemt het woord weer over van Iris Schröder. 

  

Bedankt Iris, dan gaan we nu over op de stemming. Hoe gaat de stemming in zijn werking? Er gaat 

zo meteen over het bestuur in z’n geheel gestemd worden. Als het goed is, heeft iedereen een 

stembriefje. Hierop staan nog de vier stem mogelijkheden: voor, tegen, blanco en onthouding. Je 

stopt in de pot wat je wil stemmen. Dus als je voor wil stemmen, scheur je voor af en stop je het in 

de pot die zo langskomt. Alleen leden mogen stemmen.  

We stemmen op deze manier omdat er over personen wordt gestemd en zo de stemmingen 

anoniem blijven. De stemmingen worden opgehaald en zullen geteld worden. Bij een volstrekte 

meerderheid voor zal het bestuur worden ingestemd.  

 

Er zijn 41 stemgerechtigde leden. 

 

Tonny van Vlastuin: “Stemmen we nu voor het bestuur of voor het beleidsplan?” 

 

Lisa Korteweg: “Voor het bestuur. En indirect dus ook voor het beleidsplan.” 

 

Stemming:  

Er zijn 38 stemmen voor. 

Er zijn 0 stemmen tegen. 

Er zij 1 stemmen blanco. 

Er zijn 2 onthoudingen. 

 

Lisa Korteweg stelt vast dat het kandidaatsbestuur is ingestemd. 

 

 

10. Terug/vooruitblik Iris van der Tuin 

Iris van der Tuin, opleidingscoödinator van Liberal Arts and Sciences kijkt kort terug op het 

afgelopen jaar en blikt vooruit op het komende jaar.  

 

11. Aftreedrede bestuur 11  

Speech Lisa Korteweg, voorzitter der USLAS Atlas 

 

Een jaar lang weet ik dat deze dag gaat komen. Een jaar lang leef ik naar deze dag toe en nu 

opeens is de dag daar. Vaak wilde ik dat dit moment nooit kwam, soms hoopte ik dat het moment 

zo snel mogelijk zou komen. Vandaag sta ik hier, mijn laatste uren als voorzitter zijn geteld. Ik wil 

niet te veel clichés treden, maar ach wat ging het jaar snel.  

 

Een jaar geleden werden we ingeslagen als bestuur. Timothy, Caspar, Hanne, Lars en ik. Snel 

inwerken en snel aan de slag. We waren aan boord gestapt van de achtbaan. En wat waren we 

enthousiast. Er stond geen woord in de het beleidsplan waar niet over was gediscussieerd.  

Dit enthousiasme hebben we het hele jaar behouden. Maar waar we eerst vijf enthousiaste jonge 

honden waren, zijn we nu vijf enthousiaste ervaren bestuursleden. We hebben veel geleerd en zijn 



 

na een jaar een ander mens geworden. We zijn wijzer, harder en sterker. Samen hebben we veel 

meegemaakt, goede en slechte tijden.  

Zo waren we nog geen 24 uur bestuur toen we te horen kregen dat het geliefde opgezette paardje 

van Grand Café Lebowski was gestolen. Atlas werd schuldig geacht en we moest binnen 24 uur het 

paardje terugbrengen. Borrellocatie kwijt, sponsorcontract verbroken en juridische stappen 

moesten ondernomen worden. Help. Hoe moesten we dit als bestuur oplossen? Chaos.  Het 

enthousiasme van ons moest zijn eerste tegenslag overwinnen. Samen moesten we eruit komen. 

Iedereen wist wat we moesten doen en tegelijkertijd wist niemand wat we moesten doen. We 

waren het bestuur, maar het voelde nog niet zo.  

Gelukkig waren daar leden en de activiteiten van Atlas. Hier konden we even stoom af blazen van 

het ineens zo chaotische leven.  

Aan het einde van de zomer stond ons een grote taak te wachten. 215 eerstejaars verwelkomen. 

Dan begint ons bestuursjaar pas echt. Halverwege de zomer twijfelde ik echter of we met vijf man 

een bestuur zouden blijven. Hanne lag thuis met een zware maaginfectie en was niet te bereiken. 

De verkeerde paella in Spanje heeft gezorgd dat ze rest van het jaar op wortels heeft geleefd. Twee 

weken voordat het academisch jaar dan echt zou beginnen, was Hanne daar gelukkig weer. 

Honderdmaal sorry van Hanne. Hanne was terug en bij ons team. Nog steeds niet herstelt, maar 

haar doorzettingsvermogen heeft haar er doorheen gesleept.  Halverwege het jaar namen de 

boeren af en nam haar energie toe.  

Het introkamp was daar. Wat hadden we er zin in. Bij het zien van de eerste paar eerstejaars die 

verlegen het station van Eindhoven binnen druppelden, voelde wij ons steeds meer bestuur. Per 

iedere eerstejaars, groeide ons zelfvertrouwen. Moet je nagaan 160 eerstejaars op het introkamp.  

Het enthousiasme van de eerstejaars gaf ons veel energie. Elke activiteit in de kick-off week zat vol. 

Het introfeest was dan ook een groot succes. Als snel werd het lievelingsliedje van Timothy het 

lievelingsliedje van vele Atlassers. “Shake it off”  van Taylor Swift zal me altijd blijven herinneren 

aan Atlas en dan vooral de soepele heupen van Timothy.  

Als ik terugkijk op dit jaar heb ik veel geleerd. Nog nooit heb ik zo intens samengewerkt met vier 

andere mensen. Van jullie allemaal heb ik één voor één veel geleerd.  

Hanne, jou kende ik het minst goed toen we onze kandidaatsbestuursperiode ingingen. Ik wist 

alleen dat je al twee of drie telefoons verdronken, kwijtgeraakt of kapot had gemaakt. Een foto van 

jou zwemmend in de gracht op zoek naar je telefoon heeft mij verrast. Wie was dat meisjes die 

achteraan haar telefoon het water in sprong?  

Het zeilweekend was één van de eerste activiteiten samen. Terwijl ik op een bankje mijn drankje 

dronk en over het water uitkeek, zag ik vanuit mijn ooghoek hoe Hanne naar haar boot huppelde 

en misstapte. Plons, daar lag Hanne voor de tweede keer deze week in het water. Je  had er zelf 

ook geen verklaring voor.  

 

Han, wat heb jij een druk leven. Honderd plannen te gelijk. Werken, een vriendje, studie en dan 

nog besturen. Alleen tevreden met een negen. Af en toe zag ik de wallen onder je ogen enorm 

toenemen. Vooral in het begin was het moeilijk te peilen waar je nu precies was en hoe we je 

konden bereiken.  



 

Ondanks dat we elkaar niet goed kenden, konden we al snel goed met elkaar overweg. Waar ik 

alleen grote lijnen zie, ziet Hanne de details. Jing en Jang hebben elkaar gevonden.  

Hanne, naast dat je dit zeilweekend niet in het water bent beland, heb je dit jaar enorm geleerd 

om te communiceren. Tegenwoordig verdwijn je maar eens per maand van de radar. Ook kun je 

beter plannen en je prioriteit stellen. Je houdt je hoofd goed boven water.  

Timothy, de grootste enthousiasteling van het bestuur. Had dit jaar één missie en dat was Atlas. 

Niemand wilde zo graag leren als Timothy. Pakte alles op en bleef om meer taken vragen. In het 

begin vond Tim dan ook dat hij te weinig verantwoordelijkheden had en wilde meer doen. De rest 

van het bestuur had duidelijk zijn eigen afgebakende taken, dus was het aan mij om mijn projecten 

te delen. Ik vond echter dat ik ze prima in mijn eentje geklaard kreeg. Tim bleef echter 

vasthoudend. Na een lang gesprek begreep ik dat ik geen andere keus had dan mee werken met 

Tim. Secretaris en voorzitter moesten samen werken. Dit was het begin van een hobbelig weg.  

Tim en ik hebben verschillende visies over Atlas. Zo zijn er een paar essentiële punten waar wij het, 

tot op de dag van vandaag, niet helemaal over eens zijn. Tim is een principe man en zal de laatste 

zijn die van deze principes zal afwijken. Ik ben me er ook eentje en zal ook liever niet 

meebewegen. We lijken op elkaar, maar zijn ook zo verschillend. Toch moest er samengewerkt 

worden. Het was even aftasten en hard werken, maar uiteindelijk zijn we team geworden. Samen 

hebben we vele projecten opgezet en afgerond. Tim werd meer dan mijn rechterhand. Ik kon altijd 

op hem rekenen. Geen klus te groot. Het zal wennen zijn om straks weer in mijn eentje te werk te 

gaan.  

Tim, je hebt om veel gevraagd en je hebt veel gedaan. Dit jaar heb je geleerd om niet alleen om 

taken te vragen, maar ook zelf verder te kijken. Je ziet nu zelf wat er nog gedaan moet worden en 

weet ook hoe je problemen gaat aanpakken.  

En Tim, naast dat we elke maandag gaan clubeten, zal ik in ieder geval eens in de vijf jaar op je 

verjaardag komen. Dat schrikkeljaar zit er nu wel goed in.  

Caspar, de man van het geld. Ook deze jongen begon enthousiast aan het jaar. Hij schrok alleen 

toen hij merkte dat het bestuursleven soms 24/7 doorging. Waar was zijn vrije tijd? Van ons 

allemaal had Caspar het meest behoefte aan z’n eigen tijd. Z’n eigen tijd om op te laden, zijn 

gedachte te ordenen, en z’n hoofd leeg te maken. “Met een vol hoofd kan ik niks”.  

Caspar is de introvert van het bestuur. Ik, als behoorlijke extravert had dat in het begin niet goed 

door. Tijdens de vergadering werd er van Cas verwacht dat hij on the spot  een mening had. 

Iedereen keek hem dan vragend en vol verwachting aan. Cas gooide dan als een Italiaan zijn pen 

op tafel. Dit gebaar kwam agressief op ons over en we begrepen het niet helemaal. Na een 

coachingsgesprek werd ons een heleboel duidelijk over elkaar. Ik leerde een zin die op Cas sloeg; 

‘Wil je een antwoord nu, of een antwoord waar ik achter sta?’. Het is maar een klein zinnetje, maar 

met een duidelijke boodschap. Cas gooit nu niet meer met z’n pen.  

 De rest van het bestuur heeft tijdens het coachingsgesprek een term gevonden die dan weer bij 

mij past.  Braindumping. Alsof ik gewoon het klepje op mijn hoofd open doe en alles naar buiten 

laat komen. Introvert Cas en extravert Lisa moesten leren samenwerken. Ook dit is ons zeker 

gelukt. Het samenwerken met Cas is dan vaak gewoon ook heel fijn, want Cas heeft ook een hele 



 

lieve en zachte kant. Is trouw en loyaal. Kan de groep oppeppen met één van zijn befaamde 

Engelse uitspraken: “Consider it done”.  Ja, dat krijg je van tweetalig onderwijs.  

Cas, Je hebt geleerd om constant in een sociale situatie te zitten en hier ook goed mee om te gaan. 

In het begin vond je dit moeilijk. Ook het omgaan met druk en kritiek is iets wat je dit jaar geleerd 

hebt.  

Lars, de jongen die heeft gebasketbald. Je blijft me verassen. In het begin kwam je over als de 

relaxte jongen die graag een biertje drinkt en een sigaretje opsteekt. Ik vond het vooral heel 

gezellig dat je in het bestuur zat, maar had echt geen idee wat je allemaal in petto had. Jouw 

functie was onderwijscommissaris, een afgebakende functie. In principe had ik hier geen omkijken 

naar, want je regelde alles zelf. Wanneer ik je wees op zaken die gedaan moesten worden, waren 

ze vaak binnen een dag gedaan. Toch was je niet altijd even relaxt. Dit omdat je ontzettend 

ambitieus bent. Werk, vriendin, hoge cijfers en dan nog besturen. Binnen je functie was je veel en 

inhoudelijke bezig. Je had grootste plannen. De uitvoering is alleen vaak nog steeds bezig.  

Lars je hebt ook behoorlijk wat gestrest, dit wil je zelf vast niet toegeven, maar ik ken die gestreste 

blik uit duizenden. Om stoom af te blazen pak je vaak een biertje. Ook wil je mij nog wel eens mij 

optillen en me met mijn hoofd in de prullenbak stoppen. Ik had er natuurlijk zelf  wel een beetje 

om gevraagd.  

Je hebt dit jaar geleerd om meer op de voorgrond op te treden. Waar je vaak liever een 

toeschouwer was, moest je nu een mening hebben en deze ook vaak verkondigen. Je hebt je dit 

goed aangeleerd.  

Lars, je bent onze blauwhelm. Geeft rust en gezelligheid aan het bestuur. Je befaamde uitspraken 

“For fuck sake Ally”  en “hekkie”zullen voor altijd bij me blijven.  

Lieve, lieve, lieve Tim, Cas, Han en Lars. We hadden misschien een moeilijke start, maar zeker een 

daverende einde. Er zijn geen vier mensen waar ik me zo bij thuis voel. Jullie enthousiasme hebben 

mij uit elke kuil gehaald en over elk obstakel getrokken.  Samen hard gewerkt, samen veel behaalt. 

Atlas is gegroeid, niet alleen in haar ledenaantal, maar ook als vereniging. Samen hebben we Atlas 

beter op de kaart gezet.  Mijn capabele bestuurtje. Voor altijd zitten jullie in mijn hart.  

 

Ik houd van jullie.  

 

 

Speech van Hanne Oberman, vicevoorzitter der USLAS Atlas 

 

Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve Lisa, lieve Lais, 

 

Als waardig kapitein heb jij het afgelopen jaar niet alleen de vereniging, maar ook ons sturing                

gegeven. Vanuit het kraaiennest kon jij alle zeven zeeën overzien en onze koers uitzetten.              

Daardoor hebben we zelfs de wildste wateren weten te doorkruisen. Vaak moesten we roeien met               

de riemen die we hadden, maar toch hebben we met z’n vijven ons hoofd boven water weten te                  

houden. 

 



 

Hoe toepasselijk was het dan ook dat jij ons een aantal weken geleden, toen we ons middenin de                  

woeligste baren van ons jaar bevonden, op Facebook tagde in een filmpje. In dat filmpje zag je een                  

zinkende kano vol water staan, en de roeiers maar stug doorpeddelen, die lieten zich niet zomaar                

kopje onder gaan. 

That’s us. Één team, één taak! Jouw gevleugelde uitspraak. 

Zonder al te filosofisch te worden, wil ik toch even aanstippen hoe mooi dat beeld paste:                

Doorzettingsvermogen, lachen om leedvermaak en natuurlijk de beeldspraak. 

 

Taal is zeg maar echt jouw ding, en het onze ook inmiddels. 

Jouw creativiteit in zowel uitdrukkingen als uitspraak zijn anekedotisch, laatmaarzeggen. Prachtig           

om te horen, maar by the way, misschien wel een beetje noodgedwongen? Want, naar eigen               

zeggen, lees en luister je nooit écht; je scant! Je bent van de grote lijnen, niet van de details (Wist                    

je dat Lars heeft gebasketbalt? En Tim een schrikkelkindje is?). Nee, jij bent van visie uitzetten, de                 

lange termijn en koers bepalen. Je geeft leiding, maar bent deel van de groep; legt connecties,                

maar hebt, zo kwamen we achter, een lekker tikje grootheidswaanzin. Kortom, een waardig             

kapitein. 

 

Bovendien heb je, naast dat koersen richting die stip op de horizon, ook Atlas universiteitsbreed op                

de kaart gezet dankzij je indrukwekkende sociale vaardigheden. Als ik niet beter zou weten, had ik                

zomaar aangenomen dat het werkwoord socializen afstamt van jouw bijnaam Lais. 

 

Je bent attent, meelevend en een gevoelsmens; je weet daarmee in iedere situatie wel raad. Ik                

denk dan ook dat ik voor de hele zaal spreek als ik zeg dat het heerlijk is met je te praten, samen te                       

werken of gewoon te zijn. 

 

Lais, we hebben van je genoten het afgelopen jaar. Van je onvoorwaardelijke inzet, je              

enthousiasme en overgave; zelfs van je intense after-dinner-dips, waarin je nagenoeg incapabel            

was en er geen zinnig woord uit je kwam, misschien wel juist die momenten. Wat hebben we het                  

fijn gehad. 

 

Dankjewel voor dit prachtige jaar. We houden van je! 

 

12. Dechargeren/chargeren  

Lisa Korteweg neemt het woord weer over van Hanne Oberman.  

 

Dan gaan we nu over op het officiële dechargeren en chargeren van het elfde en twaalfde bestuur. 

Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een kleine verrassing. Atlas heeft sinds een paar 

jaar deze voorzitterhamer. Een jaar lang heeft deze hamer ook mij gediend. Het is echter een 

hamer van de gamma en wij wilden als bestuur een kijken of we hier verandering in kunnen 

brengen. Zeker nu Atlas zo aan het groeien is, mag er een betere hamer komen. Via Iris van der 

Tuin zijn we in contact gekomen met de kunstenaar Piet van de Kar. Aan hem hebben we uitgelegd 



 

wat Atlas voor een vereniging is, waarop hij een krachtige hamer heeft gemaakt. De hamer is van 

drie soorten hout gemaakt. 

Als cadeautje aan bestuur 12 willen wij jullie deze nieuwe hamer geven. Met deze hamer zullen 

jullie worden ingeslagen. De oude hamer zal zeker nog geëerd worden en zal in de nieuwe 

Atlaskamer een prominent plekje krijgen.  

 

Graag roep ik het elfde en het twaalfde bestuur der USLAS Atlas naar voren.  

 

Lisa Korteweg dechargeert Lars Heuver van de functie van onderwijscommissaris, Hanne Oberman 

van de functie van vicevoorzitter en Caspar Schoevaars van de functie van penningmeester. 

Timothy Bland dechargeert Lisa Korteweg van de functie van voorzitter en chargeert Iris Schröder 

als voorzitter. 

Iris Schröder dechargeert Timothy Bland van de functie van secretaris en chargeert Yana 

Mechielsen als secretaris, Janne Prinsen als penningmeester, Marjolein Joosten als vicevoorzitter 

en Doortje Rypma als onderwijscommissaris.  

 

13. Aantreedrede bestuur 12 

Iris Schröder neemt het woord. 

 

Lieve leden, docenten, gasten, bestuur 12 en natuurlijk bestuur 11. 

 

Bedankt dat ik hier mag staan. Ik heb heel erg getwijfeld moeten jullie weten. Na de afwijzing van 

mijn bestuurssollicitatie vorig jaar, wist ik niet of ik er goed aan deed om een nieuwe poging te 

wagen. Want wilde ik het wel echt, of was het hoop op het alsnog uitkomen van mijn droom die 

vorig jaar stuk was gegaan? Na lange discussies met mezelf, m'n huisgenoten, het bestuur, m'n 

beste vriendin en mijn lievelingsknuffel besloot ik er toch voor te gaan. Ik denk dat ik geen betere 

keuze had kunnen maken: ik krijg een heel jaar lang de verantwoordelijkheid om voor Atlas te 

zorgen in mijn handen, samen met deze vier geweldige dames. We schrokken allemaal in het begin 

wel een beetje van het feit dat het een volledig vrouwelijk bestuur zou worden; wilden we dit wel? 

Uiteindelijk hebben we toch allemaal ‘ja’ gezegd toen we werden gebeld met de vraag, dus had 

iedereen er vertrouwen in. Daarom gaan we nu met z'n vijven aan dit geweldige jaar beginnen. In 

de anderhalve maand waarin we nu samen werken ben ik al heel wat te weten gekomen over mijn 

lieve bestuursgenootjes: zo ken ik niemand die zo goed weg kan dromen als Yana, snapt Doortje 

niet zo veel van technologie, kan Janne niet echt tegen drank en houdt Marjolein niet van 4 uur 

lang shoppen. Dit jaar gaan we veel van dit soort dingen tegen komen, en ik heb er onwijs veel zin 

in om aan het roer te mogen staan van deze ontdekkingstocht.  

De toekomst is nu nog een groot raadsel, maar op het verleden kan terug gekeken worden. Dat 

zullen we dit jaar ook zeker doen: terugkijken op alles wat voorgaande besturen hebben bereikt, 

waarin ze ons zijn voorgegaan. Maar vooral terugkijken op alles wat ze, en dan vooral bestuur 11, 

ons hebben geleerd. Zoals sommigen van jullie misschien weten ken ik bestuur 11 best wel goed. 

Hanne is ondertussen bijna een half jaar m'n huisgenoot, Timothy is door onze samenwerking bij 

LASagna een goede vriend geworden en Caspar is al bijna 5 maanden mijn vriend. Hierdoor was er 

vrij vaak bij etentjes, borrels en feestjes dan ook sprake van ‘bestuur plus Iris’, waardoor ik Lars en 

Lisa ook steeds beter heb leren kennen.  

Het hele jaar door wist ik wel dat ze bestuur waren, maar wat ze precies deden kwam ik pas achter 

in de afgelopen maand. En het is veel. Heel veel.  



 

Zo heeft bestuur 11 samen keihard gewerkt om de statuten bij te werken, met Lars als 

‘statutenbaas’, naast al zijn dagelijkse bestuurstaken. Een van de leuke dingen van Lars is zijn 

ultieme gezelligheidsfactor. Het lijkt, in mijn ogen, alsof hij het al-tijd gezellig heeft; er kan altijd 

wel een biertje, een sigaretje of een lulverhaal tussendoor, zolang de echt serieuze dingen maar 

goed gebeuren. Bij de open dagen bleek dit enigszins bedrog: als er weer een nieuwe lading 

zoekende middelbare scholieren aankwam moest Lars zich altijd even bij elkaar pakken onder het 

kreetje ‘eeeen horecastem’, maar ik denk dat hij een groot deel van de zoekenden het LAShart 

heeft geopend.  

Hanne heeft duizendduizend verschillende facebookproblemen doorstaan, zonder ooit haar 

eeuwige glimlach te verliezen, en dit allemaal ondanks de verschrikkelijke maaginfectie waardoor 

ze niks meer mag: niet roken, niks eten en zelfs geen bier meer drinken. Bij dit probleem zou ik al 

snel huilend in een hoekje gaan liggen, maar aan Hanne is het bijna niet te merken. Ik vraag dan 

ook nog net iets te vaak of ze ook een biertje wil; sorry daarvoor. Maar hiermee wil ik aantonen 

wat ik zo bewonderenswaardig aan jou vindt; je doorzettingsvermogen. Zelfs al zit je er volledig 

doorheen, als er echt iets moet gebeuren kan jij altijd gebeld worden.  

Caspar heeft ervoor gezorgd dat Janne met een bijna helemaal schone lei kan beginnen, door het 

wanbetalersbestand aan te pakken. Dit was iets waar al lange tijd flink tegenaan gehikt werd en jij 

hebt het in je laatste weken voor elkaar gekregen. Chapeau. Niet alles wat hij dit jaar deed ging 

altijd van harte. Als er iets gebeurt waar Cas het niet mee eens is, belandt hij al snel bovenop de 

kast, maar dit is enkel omdat het enige wat Cas wilt rechtvaardigheid is. Dit 

rechtvaardigheidsgevoel is een van zijn drijfveren die in zijn bestuursjaar naar mijn mening erg 

goed tot zijn recht zijn gekomen.  

Timothy is net als zijn haar. Soms knuffelig en warrig, maar altijd zo goed bedoeld en goed 

verzorgd. Soms snapt Timothy de situatie niet meer, maar hij weet altijd precies de juiste vragen te 

stellen om bij het antwoord uit te komen dat hij wil. Tim stelt de vragen waar niemand anders over 

nadenkt, wat niemand belangrijk vindt. Dit is eigenlijk een heel goede eigenschap, want op deze 

manier kom je tot uitkomsten die niet worden verwacht. Verder wil ik nog mijn excuses aanbieden 

voor de keer dat je naar de kapper was geweest en mijn enige reactie ‘je bent net een meisje’ was. 

Zelfs al was het wel een beetje zo, met dat mooie krulletje erin.  

Als laatste Lisa, ach Lisa. Helaas is mijn spreekwoordengrappenschat niet zo groot als de jouwe, 

dus ik doe het gewoon in een verhaaltje. Als jij een kamer binnenkomt komt er vaak een enorme 

berg energie binnen. Het is dan ook niet voor niets dat ongeveer heel LAS ondertussen ‘de Lisa’ 

doet als we uit gaan. Lisa doet dingen niet half, alleen maar heel of niet. Van Lisa heb ik geleerd dat 

zij aan het begin ook niet wist wat ze deed, en nu staat ze alweer hier, een heel jaar ervaringen 

rijker. Ik denk dat ik geen betere voorganger had kunnen hebben; ik weet dat ik op een hoop 

punten ontzettend anders ben, zoals het tekort aan woordgrappen, maar ik kan toch ook wel veel 

van jou afkijken en dat vind ik een heerlijk idee.  

 

Ik spreek vanuit heel bestuur 12 als ik zeg: bedankt voor alles. Om dit kracht bij te zetten hebben 

we uiteraard de traditie hooggehouden: we hebben een fotoboek gemaakt vol met de gekste, 

leukste en mooiste foto's van het afgelopen jaar, met voor iedereen een persoonlijk gedichtje. 

Daarnaast willen we graag een dag met jullie doorbrengen waarin we, hoe cliché het ook mag zijn, 

onze mannelijkheid gaan bewijzen. Op een nader te bepalen datum gaan we paintballen, 

hamburgers eten en als laatste poolen.  

 



 

Ik ga met frisse moed dit jaar tegemoet met mijn prachtige medebestuursleden, en uiteraard 

zullen we zo nu en dan nog bij jullie aankloppen, maar voor nu: geniet van het vrije leven. Nog een 

laatste maal, uit volle borst, BEDANKT!  

 

14. commissieverdeling  

De verdeling van de commissies onder de commissieverantwoordelijken van het twaalfde bestuur 

der USLAS Atlas worden genoemd. Ook worden de kamerdagen gepresenteerd. 

 

15. Cursusrecensie prijsuitreiking 

Doortje Rypma: “Als einde van het jaar heb ik een bedankje voor iedereen die ooit een 

cursusrecencsie heeft ingevuld dit jaar. Dank daarvoor en blijf het alsjeblieft doen!” 

 

16. H.I.N.W.O.Z.L.: Heeft iemand nog wat op z’n lever?  

Siegert van den Berg: “Aanstaande vrijdag is er een LAS alumni dag, waar een aantal LAS alumni 

gaan spreken. Ik ook. Atlasleden zijn ook welkom!” 

 

17.  Sluiting  

Iris Schröder sluit de vergadering om 22:06 uur.  

 

18. Borrel.  

 
  


