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1. Opening 
Voorzitter Sam Hulscher opent de vergadering om 17:33 uur. 

 

2. Agenda 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ziet er als volgt uit, nadat bij 5 

agendapunten 9 en 10 jaarverslag veranderd is naar halfjaarverslag, bij 

agendapunt 14 solliciatieprocedure is veranderd naar sollicitatieprocedure en 

agendapunten 11 en 12 zijn omgewisseld: 

 

1. Opening 10 

2. Agenda 

3. Vaststellen notulen ALV 24-09-2019 

4. Ingekomen stukken 

5. Mededelingen 

6. Halfjaarlijkse update ACD 15 

7. Halfjaarlijkse update ABC 

8. Update Acquisitiecommissie 

9. Financieel halfjaarverslag ACD 

10. Financieel halfjaarverslag ABC 

11. Update financieel jaarverslag ABC (2018-2019) 20 

12. Rapport Kascontrolecommissie 

13. Verkiezing Sollicitatiecommissie 

14. Uitkomst evaluatie sollicitatieprocedure 

15. Begrotingstoelichting SLA 

16. ACiD 25 

17. WVTTK 

18. Rondvraag 

19. Sluiting 

De agenda wordt goedgekeurd. 

3. Vaststellen notulen ALV 24-09-2019 30 

Jari zegt dat er door Tori een spelfout is ontdekt in de notulen: in regel 245 staat 

Studystor in plaats van Studystore. Hij vraagt of de notulen goedgekeurd kunnen 

worden na deze verbetering. 

De notulen van de Wissel-ALV op 24 september 2019 worden goedgekeurd. De 

volgende wijzigingen zullen aangebracht worden: 35 

Bij regel 245 wordt Studystor veranderd naar Studystore. 

De opnames van deze ALV zullen verwijderd worden. 

 

4. Ingekomen stukken 
Overige ingekomen stukken: 40 

- Motivatiebrief Sollicitatiecommissie (SoCo) Jelle Hofman 

- Motivatiebrief SoCo Siza Kuin 



Notulen Halfjaarlijkse-ALV, 18 februari 2020 3 

- Motivatiebrief SoCo Tori Gijzen 

- Motivatiebrief SoCo Rens Ham 

- Motivatiebrief SoCo Michael Doppert 45 

Sam stelt voor om niet alle brieven voor te lezen en de sollicitanten zich 

voor te laten stellen bij agendapunt 13. Hier is geen bezwaar op. 

- Een brief van het 74e bestuur naar aanleiding van een gesprek met Rob 

Kunst over de situatie met de iPad en het pofsysteem. 

Sam stelt voor deze brief bij agendapunt WVTTK te bespreken. Rens 50 

denkt dat het een beter idee is om dit bij agendapunt 12 te bespreken, 

omdat dit ook betrekking heeft op wat de Kascontrolecommissie te 

zeggen heeft. Sam keurt dit idee goed. 

 

Machtigingen: 55 

- Sophie Evers machtigt Anissa Haim. 

- Mees Kuipers machtigt Maartje van Rijn. 

- Wendy Kossen machtigt Martijn ten Brink 

- Robin Schatens machtigt Maarten van Dorp. 

 60 

5. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

- De ALV zal opgenomen worden ten behoeve van het correct opstellen van 

de notulen. Nadat de notulen zijn goedgekeurd op de volgende ALV zullen 

de opnames verwijderd worden.  65 

- Sam bedankt de KookCommissie (KoCo) voor de heerlijke lasagne die ze 

bereid hebben voor deze ALV. Er volgt applaus. 

- Na afloop van de ALV zal het bestuur iedereen trakteren op een drankje in 

de Oerknal. 

- Sam benoemt dat Bente voldoende hersteld is om een deel van haar 70 

takenpakket als bestuurslid op zich te nemen. Er volgt applaus. 

 

Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV.   

 

6. Halfjaarlijkse update ACD 75 

Sam presenteert met behulp van een PowerPointpresentatie de Halfjaarlijkse 

update van het ACD. Hij verzoekt vragen te ontvangen na het einde van elke dia. 

 Sam begint met het presenteren van de studiegerelateerde zaken. Hij 

vertelt dat het dit jaar de eerste keer is dat de boekverkoop via Athenaeum, de 

nieuwe boekleverancier, is gegaan, zoals vermeld was bij de vorige ALV. Het 80 

verkoop van de boeken is met Athenaeum geëvalueerd en er is besloten om de 

verkoop van boeken in februari niet via een bulkverkoop te laten lopen. Sam zegt 

dat de boekenverkoop van september wel via een bulkverkoop zal gaan. Naast de 

boekverkoop heeft het ACD ook zelf een flink aantal nieuwe studieboeken 
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aangeschaft, zoals op de vorige ALV besloten was. Deze zijn te vinden in de ACD-85 

kamer op de Universiteit van Amsterdam (UvA) boven op de stellingkast. Hiervoor 

is ook een aftekenlijst gemaakt. De eerste Oriëntatiemarkt van dit jaar was een 

groot succes. Mede door het vroeg benaderen van de onderzoeksgroepen en het 

koppelen van de oriëntatiemarkt aan een borrel waren bij de markt veel mensen 

die aan het presenteren waren en mensen die aan het luisteren waren. Sam 90 

benoemt vervolgens bijles. Het ACD krijgt vaak vragen voor bijles en wijst mensen 

door naar ACD-leden die zich hiervoor hebben opgegeven op de website. Het viel 

het bestuur op dat er ook vraag was naar bijles binnen het ACD. ACD-leden kunnen 

nu ook via de website aangeven bijles te willen geven en anderen kunnen 

aangeven bijles te willen ontvangen. Dit is nog wel in een proeffase. Sam vraagt of 95 

er vragen zijn. Rens vraagt hoe het zit met pdf-bestanden van boeken, aangezien 

hij denkt dat dit groot gaat worden. Hij vraagt of het bestuur hier iets over te horen 

heeft gekregen, ook omdat de boekenverkoop terugneemt. Sam zegt dat de 

opleiding niet blij is met de verspreiding van illegale pdf-versies van studieboeken 

en dat deze dus niet door het ACD worden verspreid. Rens zegt dat er ook legale 100 

pdf-versies zijn die worden aangeboden aan studenten, hij adviseert om hiernaar 

te kijken als bestuur. Sam zegt dat het bestuur dit mee zal nemen. 

 Sam vervolgt met de dia over lezingen en excursies. Hier begint hij met het 

opmerken dat het ACD-Symposium dit jaar nog niet heeft plaatsgevonden. Wegens 

het ongelukkig samenvallen van het symposium met een ander evenement over 105 

hetzelfde onderwerp, was het vinden van lezers heel lastig. Er is toen besloten om 

het symposium te verplaatsen naar later in het studiejaar. Het symposium zal 

plaatsvinden op 20 maart. Wel is er een PhD-lezing gehouden, waarbij vier 

verschillende sprekers van vier verschillende onderzoeksgroepen aanwezig 

waren. Sam zegt dat er twee excursies zijn geweest, één naar het Rijksmuseum en 110 

één naar AkzoNobel. Ten slotte zegt Sam dat de BuitelandseExcursieCommissie-

reis (BEC-reis) dit jaar naar Sevilla zal gaan en dat er nog twee plekken vrij zijn 

door uitschrijvingen. Sam vraagt of er nog vragen zijn. 

 Sam gaat verder met de dia over communicatie. Hij zegt dat de 

Bladcommissie al twee bladen heeft gemaakt, waarvan de tweede inmiddels is 115 

verstuurd. De inhoud van het blad is nu gevuld met meer studiegerelateerde 

stukken, zoals interviews met professoren en stukken van studenten over 

projecten die ze gelopen hebben. Hij vertelt vervolgens over de 

Promotiecommissie (PromoCie). Deze commissie liep in het begin van het jaar een 

beetje stroef, maar het gaat nu beter. Er is een planning gemaakt voor promotie, 120 

zodat er niet veel op dezelfde dag wordt gepromoot. Het WhatsApp-kanaal en de 

Instagram hebben elk een eigen planning. Ook was er eerst wat verwarring over 

de communicatie tussen andere commissies en de PromoCie. De PromoCie had 

namelijk een aanvraagformulier voor de promotie van evenementen en 

commissies vulden dit in, echter kregen de commissies geen goede reactie van de 125 

PromoCie. Deze feedback is inmiddels verwerkt en er wordt nu beter 

gecommuniceerd naar de andere commissies over hoe de promotie van hun 
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evenementen zal verlopen. Sam gaat verder over de WhatsApp-kanalen. In deze 

groepen, met in de Nederlandse meer dan honderdtien leden en in de Engelse 

meer dan zeventig, komen alle evenementen van het ACD voorbij. Er worden 130 

mensen op WhatsApp bereikt die op Facebook niet bereikt worden. Er is een vaste 

planning voor de kanalen. Op maandag wordt er een korte planning met alle 

evenementen gestuurd en op woensdag en vrijdag worden grote evenementen 

belicht. Vervolgens noemt Sam dat er niet minder is gepromoot via Facebook dan 

voorheen, terwijl dit wel het plan was. De PromoCie is er snel achter gekomen dat 135 

er toch heel veel mensen enkel via Facebook worden bereikt en dat de afbouw van 

promotie via Facebook dus een langdurig proces is. Sam vraagt of er nog vragen 

zijn. Siza vraagt hoe gemonitord wordt of iedereen in het Whatsapp-kanaal wel 

ACD-lid is. Er wordt opgemerkt dat dit met het ledenbestand bekeken kan worden. 

Siza noemt dat er bij de reis naar Keulen ook mensen die geen lid waren mee 140 

waren. Sam zegt dat deze mensen inmiddels wel lid zijn geworden, maar dat het 

bestuur het kanaal binnenkort zal vergelijken met het ledenbestand. Michael 

merkt op dat zijn woordgrappen gecensureerd werden door de PromoCie, zonder 

dat dit naar hem is gecommuniceerd. Sam zegt dat dit alleen gebeurt als de 

woordgrappen ongepast zijn. Michael zegt dat hij het niet erg vindt dat de grappen 145 

gecensureerd worden, maar dat hij graag ziet dat dit gecommuniceerd wordt. Sam 

zegt dat dit inmiddels beter opgepakt is. 

 Sam gaat verder met de dia over ICT. Hij vertelt dat de ICT-commissie druk 

bezig is geweest met de website. Eerst is de website een korte periode kapot 

geweest. Dit bleek uiteindelijk te komen door een niet meer ondersteunde 150 

invoegtoepassing. De ICT-commissie heeft hard gewerkt om de site weer werkend 

te krijgen en dit is gelukt. Vervolgens heeft de ICT-commissie veel kleine 

onderhoudstaken uitgevoerd, om in de tussentijd te werken aan de 

inschrijffunctie op de website. Leden kunnen zich via het kopje agenda inschrijven 

voor evenementen. De inschrijf-invoegtoepassing is nog niet af, maar hier wordt 155 

aan gewerkt. Daarnaast is de agenda op de site nog niet gevuld met alle 

evenementen, maar ook hier wordt aan gewerkt. Verder zegt Sam dat er ook aan 

de opmaak van de website is gewerkt. Hij zegt dat het bestuur dit een fijne opmaak 

vindt. Hij benoemt dat het gewaardeerd wordt als mensen opmerkingen over de 

website naar het bestuur mailen of in de ideeënbus stoppen. Ook heeft de ICT-160 

commissie de Raspberry Pi werkende gekregen. Nu kunnen de maandomslag, 

logo’s van sponsoren, posters en andere foto’s worden bewonderd op de 

flatscreen. Sam vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Sam vervolgt de presentatie met de dia getiteld betrekking leden. Hij vertelt 

dat de vereniging zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor iedereen. Aan het begin 165 

van het jaar zijn er plekken voor eerstejaarsstudenten vrijgehouden in alle 

commissies. Sam geeft toe dat dit voor het bestuur best eng was, omdat enkele 

commissies tot eind september niet volledig gevuld waren. Verder was er de 

Commissie kick-off en Commissiemarkt. Hoewel de kick-off niet drukbezocht was, 

was de Commissiemarkt een groot succes. Commissieleden kregen tijdens de 170 
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borrel stickers met de commissies waar ze in hebben gezeten en dit jaar in zitten. 

Zo konden de eerstejaarsstudenten iedereen aanspreken en zich oriënteren op 

alle commissies. Sam meldt dat er in totaal vijfenzestig actieve leden zijn, waarvan 

zestien eerstejaars studenten en zeventien masterstudenten. Sam meldt wel dat 

het ACD geluk heeft gehad met het actieve eerste jaar en de doorstroom van 175 

actieve bachelorstudenten naar actieve masterstudenten. Sam vraagt of er nog 

vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Sam gaat verder naar het tweede dia over betrekking leden. Sam zegt dat 

het aantal actieve leden flink is en dat ze allemaal worden gewaardeerd via de 

Commissie Waardering Actieve Leden (CWAL). De CWAL heeft het afgelopen 180 

halfjaar weer zijn best gedaan als SinterCWAL en in februari is er een escaperoom 

activiteit. Ook hiervoor moedigt Sam iedereen aan om zich in te schrijven. 

Vervolgens zegt Sam dat de Eerstejaarscommissie (EJC) aan het begin van het jaar 

werd begeleid door Nadav. De EJC heeft in het begin van het jaar een pubquiz op 

de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) georganiseerd. Inmiddels worden de 185 

touwtjes losgelaten en wordt de EJC niet meer actief begeleid door Nadav. Vorige 

week heeft de EJC een jump-hall activiteit georganiseerd en er komen nog veel 

leuke activiteiten aan. De Master Activiteiten Commissie (MAC) is ook druk bezig 

geweest, met activiteiten als een ballroom dansactiviteit, voetbalkijksessie en een 

pubquiz. Sam zegt dat de Verenigde Oud-Leden ACD (VOLA) twee nieuwe leden 190 

heeft. Het geld van de VOLA wordt zoals afgesproken door gereserveerd naar het 

lustrumjaar. Verder noemt hij dat de eindverantwoordelijkheid van de VOLA is 

gewisseld van Nadav naar Jari. Sam vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen 

vragen. 

 Sam vertelt verder over de activiteiten en commissies. Hij begint met de 195 

KoCo. Hij zegt dat de KoCo naast het heerlijke eten voor de ALV’s weer het ACDiner 

heeft georganiseerd, wat heel gezellig en lekker was. Hij noemt dat het 

Allejaarsweekend (AJW) dit jaar is geherintroduceerd in een nieuw jasje. Door het 

wegvallen van Bente, was het organiseren van het Allejaarsweekend een zware 

klus voor Floris en Nadav. Wendy heeft uiteindelijk enorm veel geholpen en dit 200 

heeft ervoor gezorgd dat het een mooi weekend naar Aken was. Er volgt applaus 

voor Wendy. Sam vertelt dat er een speurtocht was en dat de kerstmarkt is 

bezocht. Het weekend ontving veel positieve feedback. De Science Park 

Activiteiten commissie (SPAcie) heeft zijn begroting laten goedkeuren en heeft 

een deel van de kwaliteitsgelden gekregen voor dit semester: 6000 euro. De 205 

SPAcie blijft te druk voor bestuursleden en er wordt nog steeds gezocht naar 

enthousiaste leden om activiteiten te organiseren voor de studenten op het 

Science Park, dit mag iedereen op het Science Park zijn. De activiteiten die nu zijn 

georganiseerd, zijn de Bètabandjesavond en Levend Stratego. Sam zegt dat naast 

de activiteiten van de SPAcie, het bestuur ook bezig is met het organiseren van 210 

activiteiten op de VU, samen met de broertjesverenigingen daar. Hij meldt dat de 

Elfstedentocht van vorig jaar is omgedoopt tot de Rainbow Run, dat er voor het 

voetbaltoernooi tussen de verenigingen een datum wordt gepland en dat de eerste 
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vergaderingen voor de jaarlijkse gezamenlijke buitenborrel ook zijn geweest. Sam 

gaat verder naar de bedrijvendag met aansluitend het career diner. Deze activiteit 215 

zal plaatsvinden op 6 mei. Sam zegt dat er gewerkt wordt aan het regelen van 

bedrijven voor deze dag en hij gaat ervan uit dat het een succes wordt. Sam vraagt 

of er vragen zijn. Michael vraagt om verduidelijking over de 6000 euro voor de 

SPAcie. Sam noemt dat dit geld is vrijgekomen doordat het leenstelsel is 

ingevoerd. Hij noemt dat de kwaliteitsgelden zijn voor de verbetering van het 220 

onderwijs en de sfeer op de faculteit en dat de faculteit denkt dat de SPAcie hier 

een grote rol in speelt. Nadav noemt dat er komend collegejaar weer 6000 euro bij 

zal komen en dat dit dus een blijvende investering is. Yol vraagt of er vereisten zijn 

voor de besteding van dit geld. Nadav noemt dat op papier dit belangrijk is voor 

gemeenschapsvorming en dat dus zoveel mogelijk mensen, ook internationale 225 

studenten, worden betrokken bij de activiteiten. Tori vraagt aan Sam hoe hij aan 

de foto’s van het Allejaarsweekend is gekomen. Sam heeft deze verkregen via Siza. 

Michael vraagt hoe het met de bedrijvendag staat. Sam zegt dat er toezegging is 

van één spreker en dat de andere sprekers de komende weken worden gezocht. 

 Sam gaat naar de dia over locaties. Hij benoemt eerst de VU-diensten. Hij 230 

zegt dat het bestuur probeert, in periodes wanneer veel mensen op de VU zijn, 

twee dagen per week ook een VU-dienst te doen. Zo waren er in de eerste en 

tweede periode diensten en in de derde periode niet. Verder meldt Sam dat het 

Nieuw Universiteitsgebouw (NU-gebouw) inmiddels ook open is. Alle 

verenigingen krijgen hier een gezamenlijke huiskamer, een soort Brainwave, deze 235 

kamer is nog niet af en kan nog niet worden gebruikt. De locatie van de huiskamer 

is NU-3A-25. Sam hoopt dat deze kamer snel wordt afgemaakt, zodat hij in gebruik 

kan worden genomen. Sam vervolgt over het VU-hok. Sam zegt verder dat het 

bestuur druk in overleg is met het faculteitsbestuur van de VU over de kamer. Door 

een wandje in het midden van de kamer kan de ruimte niet goed worden gebruikt. 240 

Na eerder overleg zijn opeens de ramen eruit gehaald. Dit is niet wat het bestuur 

in ogen had. Het bestuur is nog steeds in overleg over het muurtje en hopelijk kan 

deze er snel uit, aangezien er nu nog een ruimtegebrek is en de kamer niet 

rolstoelvriendelijk is. Sam zegt dat de opstelling van de UvA-kamer ook is 

veranderd. In de kerstvakantie werden de vloeren geschuurd en toen is besloten 245 

een aangepaste opstelling van een aantal jaren terug te gebruiken. Deze opstelling 

bevalt heel erg. Mede door het opendeurbeleid lijkt het UvA-hok toegankelijker en 

zitten er vaker en meer leden in. Sam vraagt of er nog vragen zijn. Rens vraagt of 

de NU-huiskamer ook iets vergelijkbaars met Stichting Brainwave krijgt. Sam zegt 

dat er waarschijnlijk een stichting wordt opgericht. Yol vraagt of er een magnetron 250 

komt in de NU-huiskamer. Sam zegt dat hiernaar gevraagd is, maar dat dit niet 

mag omdat er strikte regels gelden in het NU-gebouw. Dit mag echter wel in het 

W&N-gebouw. 

 Sam gaat tenslotte naar de dia getiteld overige zaken. Hij begint met het 

vertellen dat het nog niet is gelukt om een tweede vertrouwelijk aanspreekpunt 255 

te vinden en dat de andere dezelfde is als vorig jaar, namelijk Siza. Hij vermeldt 
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vervolgens dat er in deze periode feedbacksessies met de commissies worden 

gehouden. Bij de commissies die al een sessie hebben gehad, kwamen enkele 

nuttige punten op en zal er iets mee worden gedaan. Sam vraagt of er vragen zijn. 

Demi vraagt hoe gezocht wordt naar een vertrouwelijk aanspreekpunt. Sam zegt 260 

dat het bestuur dit persoonlijk vraagt en dat hier geen sollicitatie voor open is. 

Demi biedt complimenten aan voor de feedbacksessies. Sam bedankt hiervoor. 

 Sam eindigt met een dia getiteld to be continued en hij zegt dat hij uitkijkt 

naar de rest van het jaar. Er volgt applaus. 

 265 

7. Halfjaarlijkse update ABC 
Floris presenteert met behulp van een PowerPointpresentatie de Halfjaarlijkse 

update van de ABC van het collegejaar 2019-2020. 

 Als eerste bespreekt Floris de Activiteiten en Barcommissie (ABC). Floris 

meldt dat er dit jaar een compleet nieuwe commissie is gevormd, die eerst uit zes 270 

personen bestond en later uit zeven, nadat Charlie erbij was gekomen. Hierdoor 

zijn er twee Vulsjaars in plaats van één. Tot nu toe zijn er drie activiteiten 

georganiseerd. De eerste activiteit was een spelletjesavond, waarbij de gekochte 

spellen konden worden uitgeprobeerd. Door de zware regenval was de opkomst 

iets lager dan verwacht, maar het was desondanks een hele geslaagde avond. Later 275 

was er ook de optie om gezellig te gaan bowlen. Hier werden een aantal verborgen 

bowling-talenten ontdekt, zoals Fay. In januari was er dan nog de filmavond 

waarbij Keizer Kuzco onder het genot van pizza’s, popcorn en drankjes kon 

worden gekeken. Hierbij is ook een Keizer KasCo-meme ontstaan, met dank aan 

Gijs. Verder staan er een aantal activiteiten op de planning met zusjes en broertjes. 280 

Morgen is de pubquiz met de Chemische Binding en Sigma. Inschrijvingen zijn wel 

al gesloten, al kan er misschien een uitzondering gemaakt worden. In maart zal de 

Biercantus met U.S.S. Proton plaatsvinden. Floris vraagt of er nog vragen zijn. Er 

zijn geen vragen.  

 Daarna begint Floris met het bespreken van de borrels van afgelopen 285 

halfjaar en begint met de opmerking dat er vele gezellige borrels zijn geweest op 

bijna elke vrijdag. De onderzoekers van het HIMS zijn hier weer vaak aanwezig 

geweest. Er zijn een aantal minder themaborrels geweest, daarentegen zijn er wel 

veel verschillende bieren geïntroduceerd en een wijde variatie aan shots 

beschikbaar geweest. De grootste borrels waren de Red Octoberborrel, waar de 290 

verschillende wodka shots vernoemd waren naar de commissieleden, en de 

Kabouterborrel met NSA, waar genoeg rooie kaboutermutsen te vinden waren. 

Floris benoemt vervolgens de grote aankomende borrels. Op de VU zal er een 

cocktailborrel worden gehouden met VCSVU in eind maart. Verder komt er ook 

nog de Bijzonder Bieren Bingo Borrel waarbij de leden bingokaarten kunnen 295 

vullen. Voor de borrelbaas is er nieuwe kleding ontworpen. Deze kleding is 

naamloos geborduurd, zodat ze ook na dit collegejaar nog gebruikt kunnen 

worden. Floris vraagt of er nog vragen zijn. Lars vraagt of er themaborrels op de 

VU komen. Floris zegt dat er nog andere borrels komen naast degenen die hij heeft 
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genoemd. Lars vindt het jammer dat er minder thema’s zijn, hierdoor is volgens 300 

hem de creativiteit van de commissie weg zijn. Om deze reden vraagt hij zich af of 

er nieuwe ideeën voor de komende borrels zijn. Floris zegt dat er samen met SV 

Spectrum een A-Mee-Zing borrel wordt georganiseerd en dat de Bijzondere Bieren 

Bingo Borrel ook een nieuw idee is. Verder zegt Floris dat hier nog naar gekeken 

gaat worden. 305 

 Naast nieuw bier op borrels zijn de biertjes ook tentoongesteld in de 

nieuwe koelkast in het hok. Deze koelkast is gekocht als een idee van ‘het beste 

idee van het ACD’. In het hok was er nog meer verandering in het assortiment, 

zoals andere snacks en thee. Het VU-hok zal ook een uitbreiding van het 

assortiment gaan krijgen. Daarnaast heeft de ABC nog een aantal investeringen 310 

gedaan in het hok, zoals een opvouwbaar steekwagentje voor de bestellingen, 

welke veel minder ruimte inneemt in de voorraadkast en een stellingkast die de 

iPad, ideeënbus, studieboeken, snacks en spellen bevat. Demi vraagt hoe het 

kopen van producten in het VU-hok wordt geregeld. Floris noemt dat er een aparte 

simkaart is die in de telefoon van Floris zit. Mensen kunnen hier naartoe een 315 

WhatsApp-bericht sturen met wat ze hebben gekocht. Michael vindt dit als een 

tijdelijke oplossing klinken en vraagt of dit later anders gedaan zal worden. Floris 

zegt dat hier nog geen plannen voor zijn. Sam zegt dat er ideeën zijn, maar dat het 

huidige pofsysteem niet op twee iPads kan. Hij denkt dat het huidige systeem een 

systeem is dat goed werkt in de huidige situatie. 320 

 Dan wordt er doorgegaan met Stichting Brainwave. Afgelopen half jaar 

heeft Stichting Brainwave een aantal veranderingen gehad. Zo benoemt Floris dat 

de letters die ooit zijn gekocht voor de Brainwave eindelijk zijn geverfd en 

opgehangen. Hierdoor is ook voor personen die niet vaak de Brainwave bezoeken 

duidelijk aangegeven waar het is. Verder is Stichting Brainwave in gesprek met de 325 

faculteit over een alcoholvergunning. Deze vergunning moet in de komende 

maanden komen en hier zal bij de volgende ALV een update over komen. 

Daarnaast zijn er onderhandelingen met brouwerijen van start gegaan over het 

leveren van goedkoper bier en deze zullen in het komende half jaar worden 

doorgezet. Er is namelijk geen contract waar Stichting Brainwave zich aan moet 330 

houden en hierdoor kunnen de prijzen van bier omlaag. Er volgt applaus. Floris 

noemt dat hij als voorzitter plaats zal nemen in Stichting Brainwave. Ten slotte 

meldt Floris dat er een commissie wordt opgezet voor Stichting Brainwave, omdat 

het huidige bestuur heeft gemerkt dat er een aantal taken zijn waar ze niet aan toe 

komen. Deze commissie zal binnenkort gevormd gaan worden. De taak van de 335 

commissie is onder andere het waarborgen van continuïteit van de lopende zaken 

van Brainwave. Dit is vooral omdat leden hier langer in kunnen blijven zitten. 

Hiervoor is nu de sollicitatieperiode gestart. Floris vraagt of er nog vragen zijn. 

Rens vraagt of er een Brainwave-bestuur blijft, hij denkt namelijk dat die dan erg 

weinig zullen doen. Floris noemt dat de commissie vooral voor onderhoud is. 340 

Financiële zaken zullen via het bestuur gaan. Demi denkt dat er dan maar drie 

bestuursleden nodig zijn. Floris zegt dat dit nog onduidelijk is. Yol vraagt wat de 
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alcoholvergunning voor de bierprijs doet. Floris zegt dat dit niks gaat uitmaken. 

Hij zegt dat er alleen kosten voor de Sociale Hygiëne cursus zullen komen, maar 

dat het certificaat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gratis en 345 

zeer makkelijk te halen is. Hij noemt dat Bas van via de IVA in zes minuten heeft 

gehaald terwijl hij dronken was. Rens vraagt of elke tapper de cursus moet doen. 

Floris zegt dat er nog discussie is over óf elke tapper óf alleen één iemand achter 

de bar deze cursus moet hebben gedaan. Mees zegt dat maar één iemand op de 

borrel beide cursussen moet hebben gedaan. Lars noemt dat toen hij Brainwave-350 

bestuur was, er werd gekeken naar het systeem van sportverenigingen. Daar 

moeten maar een aantal personen de cursussen hebben gedaan. Floris zal dit in 

gedachten houden. 

 Dan gaat Floris verder met de Feestcommissie. Dit jaar had de vernieuwde 

Feestcommissie wat uitdagingen en dat was te merken bij het themafeest voor de 355 

ACD-verjaardag “Hakkers&Kakkers” bij L.A.N.X. Desondanks was het wel erg 

gezellig en zijn een aantal prachtige commissiefoto’s ontstaan op deze avond. 

Daarna werd er weer een gala gehouden met NSA in de Jungle. Het was een zeer 

geslaagd gala waar het vintage fotohokje op de bovenverdieping van de Jungle erg 

in trek was. Voor het Lentefeest is op zoek gegaan naar een samenwerking met 360 

VU-broertjes, echter is dit niet gelukt. Daarom zal het volgende feest in 

samenwerking zijn met SV Spectrum en op 3 april gehouden worden. Er zal ook 

een borrel samen met SV Spectrum georganiseerd worden. Floris vraagt of er nog 

vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Als laatste behandelt Floris de (winter)sportactiviteiten. Het jaar begon 365 

voor de Sportcommissie met een voetbaltoernooi waar de weersomstandigheden 

door Floris worden omschreven als “A cold, rainy night in Stoke”. Volgens Floris 

pasten de meeste spelers zo in de Premier League, behalve het bestuur. Daarna is 

de traditionele schaatsactiviteit op de Jaap Edenbaan vervangen door een avondje 

zwemmen in het Mirandabad, wat misschien wel te maken heeft gehad met de 370 

effecten van klimaatverandering. De commissie is druk bezig met het regelen van 

de komende activiteiten, waaronder een volleybaltoernooi en een nog nader 

bekend te maken activiteit. Ook dit jaar was er weer ruimte voor de organisatie 

van de wintersportreis, ditmaal naar Wildkogel. Helaas was de opkomst wel wat 

lager dan verwacht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de reis verlies heeft gemaakt. De 375 

Wintersportcommissie heeft desondanks een succesvol weekend neergezet, 

aangezien er vele positieve reacties zijn gekomen van iedereen die mee is gegaan. 

Er volgt applaus. Er wordt op dit moment gezocht naar nieuwe leden voor de 

Wintersportcommissie. Sam noemt dat er altijd een mailtje naar bestuur gestuurd 

kan worden voor mensen die in deze commissie willen. Floris vraagt of er nog 380 

vragen zijn. Er zijn geen vragen. Er volgt applaus. 

 

8. Update Acquisitiecommissie 
Bart komt naar voren. Hij vertelt dat er een update gegeven zou worden zoals 

besproken bij de vorige ALV. Hij zegt dat meer dan de helft van het acquisitiedoel 385 



Notulen Halfjaarlijkse-ALV, 18 februari 2020 11 

inmiddels is bereikt. In het begin ging het moeilijk omdat de commissie moest 

opstarten maar daarna ging de commissie beter lopen. In december ging het wat 

minder goed door de kerstvakantie maar in januari, na de vakantie, is het weer 

goed opgepakt. Er zijn op dit moment ook veel gesprekken met bedrijven voor 

bedrijvendag. Bart vraagt of er nog vragen zijn. Michael vraagt wat het totaal is. 390 

Bart zegt dat dit later te zien is bij de realisatie, maar dat die tot 1 januari is. Hij 

zegt dat er tot nu toe 3500 euro is binnengekomen aan acquisitie. Sam benoemt 

dat Floris en hijzelf ook mee hebben geholpen, ook omdat Bente in het begin niet 

mee kon doen. Dit laat volgens hem zien dat het bestuur zijn best doet voor de 

acquisitie en dit erg serieus neemt. Hij is blij met dit resultaat en wil ook de rest 395 

van de commissie bedanken. Er volgt applaus. 

 

9. Financieel halfjaarverslag ACD 
Bart presenteert het financieel halfjaarverslag van het ACD. De winst- en 

verliesrekening en de balans zijn beide van 1 augustus 2019 tot en met 31 400 

december 2019. Januari en februari zitten hier dus niet bij. Bart gaat eerst de 

winst- en verliesrekening presenteren en daarna de balans. Bij de inkomsten is te 

zien dat de contributie iets hoger is dan begroot. Het ACD heeft in januari nog een 

extra bachelorlid gekregen, dus zijn er minstens twee leden meer dan begroot op 

het einde van het jaar. Door aanmeldingen van masters in januari en begin 405 

februari is er al over het begrote aantal van vijftig masterleden gegaan. Bart gokt 

dat dit aan het einde van het jaar tussen de vijfenvijftig en zestig master leden 

zullen zijn. Een deel van de subsidie is al betaald door de UvA en VU. De resterende 

bedragen zullen nog betaald worden. De subsidie van de VU zal waarschijnlijk 

verhoogd worden naar 940 euro, wat waarschijnlijk ook voor volgende jaren zal 410 

gelden. Voor de donaties is ondertussen 90 euro van de begrote 150 euro 

opgehaald, dus zijn er nog zes donateurs nodig om de begroting te halen. De VOLA-

leden zullen deze maand worden betaald, vandaar dat daar nu nog geen bedrag 

staat. De bijdrage van de ABC wordt aan het einde van het jaar overgemaakt. Zoals 

eerder aangegeven bij de acquisitie update is de Acquisitiecommissie al goed op 415 

weg richting de 5000 euro. Er is tot nu toe 100 euro winst gemaakt op de verkoop 

van de merchandise. Verder is er ook weer de jaarlijkse reservering van 1000 euro 

voor de SLA. Er is 100 euro van de reservering stickers uitgegeven aan stickers. 

Tijdens het Eerstejaarsweekend (EJW) is er naast de iZettle van NSA ook de iZettle 

van het ACD gebruikt. Het EJW is pas in januari met NSA verrekend dus deze 420 

inkomstenpost zal vervallen in de eindrealisatie. In totaal komen de inkomsten tot 

1 januari uit op 11.346 euro. Maartje vraagt hoe het zit met de acquisitie, omdat 

het in het schema lijkt alsof het begrote bedrag lang niet gehaald wordt. Sam 

noemt dat de getallen die begroot staan voor het hele jaar zijn. Hierdoor blijkt dus 

dat we voorlopen op schema. 425 

 Bart presenteert vervolgens de uitgaven van de winst en verliesrekening. 

De bestuurskosten staan nu op 240 euro. Dit zal aan het einde van het jaar wel 360 

euro zijn. De constitutie kaartjes waren 90 euro. Er zijn nog geen afschriften 
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geweest voor papier & enveloppen en portokosten. Drukwerk valt wel hoger uit 

door de bijgekomen printkosten. Dit was omdat het bestuur een nieuwe toner 430 

moest kopen voor de printer. Er zijn nog geen kosten geweest voor administratie 

en onderhoud. Bij het kopje representatie kan gezien worden dat de 

Constitutieborrel minder gekost heeft dan verwacht, waardoor 70 euro over is. De 

zusjesavond is pas in juni dus zijn hier zijn nu nog geen kosten voor gemaakt. De 

erlenmeyers zijn betaald in januari. Deze vielen wat hoger uit dan 150 euro, maar 435 

de paar tientjes die boven de 150 euro uitkomen zullen op de Lezingen- en 

ExcursieCommissie (LEC) worden geboekt. De kosten van de bedankjes voor de 

afgestudeerde leden is hoger dan verwacht. Dit komt omdat er een grote lichting 

met actieve bachelorleden is afgestudeerd. Er waren niet genoeg bedankjes in 

voorraad en daardoor moesten er nieuwe bedankjes gekocht worden. Hiervoor 440 

moest een minimum hoeveelheid gekocht worden waardoor deze kosten hoger 

zijn. De overige kosten bij representatie zijn nu iets over de helft van het begrote 

bedrag. De reservering op stickers staat hier ook bij uitgaven. In totaal staat er 

1450 euro bij representatie en er is hier 1800 euro voor begroot. Er is dit jaar 2000 

euro begroot voor de BEC, hier staat nu 2429 euro bij uitgaven. Dit komt omdat er 445 

wel al aanbetalingen zijn gedaan, maar er nog geen inschrijfgeld binnen is. Op de 

eindbegroting zal dit bedrag wel weer 2000 euro worden. Vorig jaar is er 3000 

euro begroot, wat dus 1000 euro meer is. Aangezien er genoeg sponsorgeld is 

opgehaald dit jaar, kan het organiseren van de BEC met dit lagere bedrag. De LEC 

heeft tot 1 januari nog geen kosten gemaakt.  450 

 Dan komt Bart aan bij de vaste lasten. De bankkosten zijn tot nu toe 67 euro. 

De penningsoftware is hetzelfde als verwacht, maar het hosten van de website is 

ongeveer 5 euro duurder geworden. De verzekeringen staan nu negatief, omdat er 

tot nu toe alleen een premierestitutie is geweest van ASR-schadeverzekeringen. 

De transactiekosten zijn nu 293 euro, dus als het zo doorgaat komt dit ongeveer 455 

uit op de begroting. Het ASVA-lidmaatschap is ongeveer 2 euro duurder geworden 

naar 12,50 euro. De developers licentie heeft nu nog geen kosten, maar moet later 

in het jaar betaald worden. De studentenboxen waren 55 euro, waarmee iedereen 

nu weer voor een jaar lang chili thuis heeft staan. De kosten voor het blad zijn tot 

1 januari 1200 euro. Hier is in principe 2100 euro voor begroot, maar de 460 

uiteindelijke kosten van het blad zijn afhankelijk van wat er later gestemd wordt 

op het desbetreffende agendapunt. Er staan nu nog geen kosten op Kommissie 

Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt), omdat het EJW pas in januari is 

gefactureerd. Het komt erop neer dat er ongeveer 570 euro is uitgegeven. De ICT-

commissie heeft 40 euro uitgegeven tot 1 januari. De EJC heeft 40 euro uitgegeven 465 

en de MAC 91 euro. De CWAL heeft alleen nog maar kosten gemaakt voor 

SinterCWAL, wat op 32 euro uitkwam. De KoCo heeft tijdens de Wissel-ALV iets 

meer gerechten verkocht dan verwacht, waardoor er 9 euro winst is gemaakt. 

Deze winst zal weer opgeheven worden door de komende gerechten van de KoCo. 

De begrote 50 euro is bedoeld voor het geval een pan of iets dergelijks gekocht 470 

moet worden en in principe speelt KoCo dus quitte op het eten. Het AJW is 90 euro 
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goedkoper uitgevallen. De reserveringen worden aan het einde van het jaar 

boekgehouden, dus er staat hier nu nog niks voor op de halfjaarlijkse realisatie. Bij 

onvoorzien noemt Bart dat er eerst een correctie op vorig jaar staat. Dit komt 

omdat er een verkeerd bedrag stond bij een debiteur in SnelStart. Bij afrondingen 475 

van de iZettle komt het totaal uit op 1 euro winst. Er is wel een groot kasverschil 

van 133 euro, Bart weet niet hoe dit kan. Er is nu een kasblad waar alles duidelijk 

opgeschreven moet worden. Verder zijn de koelkast en spellen die ingestemd 

waren op de ALV gekocht. Er is ook een voorraadverschil tussen wat in het 

boekhoudsysteem stond en wat er daadwerkelijk is. Vervolgens laat Bart het 480 

overzicht zien. Hier komt uit dat er in totaal een verlies van 2177 euro is op de 

halfjaarlijkse begroting. Dit komt voornamelijk door de grote uitgaven van de op 

de ALV ingestemde koelkast en spellen, een kasverschil en een debiteur correct 

van vorig jaar hebben, maar ook doordat we nog veel subsidie moeten ontvangen. 

 Anissa vraagt waar de kosten van de boeken staan. Bart antwoordt dat de 485 

boeken in januari gekocht zijn, waardoor deze nog niet op de begroting staan. 

Michael vraagt of de muntjes van het EJW bij de realisatie van de KOESt zitten. 

Deze zitten er ook bij in volgens Bart. NSA neemt twee derde en ACD een derde 

van de kosten hiervan. Michael vraagt ook wat onvoorzien onder onvoorzien 

inhoudt. Bart zegt dat dit uitgaven zijn voor zaken zoals de oplader. Michael zegt 490 

dat zelfs als de koelkast en de spellen van onvoorzien gehaald worden, onvoorzien 

al bijna op is. Bart zegt dat hij het kasverschil en de foute debiteur niet had 

verwacht. Dit zijn grotere bedragen dan standaard voorzien. Michael raadt aan om 

dingen, zoals de deurstopper, te boeken op inventaris in plaats van onvoorzien. 

Tori vraagt naar de 1000 euro reservering bij SLA, die de SLA nog niet heeft 495 

ontvangen. Bart zegt dat de SLA deze 1000 euro wel al heeft ontvangen, maar dat 

deze bij uitgaven nog niet is geboekt naar reserveringen in het boekhoudsysteem. 

Tori vraagt ook wat er gebeurt met het overgebleven geld van het AJW. Bart noemt 

dat dit minder uitgaven worden en dus niet teruggaat naar de deelnemers. Demi 

noemt dat ze de deurstopper bij inventaris indelen logischer vindt. Sam denkt dat 500 

het hele potje onvoorzien bij onvoorzien goed doorgenomen moet worden. Marit 

noemt dat er bij de ABC te veel in de kas zit en dat dit dus deels het kasverschil 

van het ACD kan verklaren. Dit weet Bart niet zeker. Lars ziet vaak kasverschil en 

vraagt zich af hoe dit kan. Hij vraag zich af of er een andere manier is om de kas te 

tellen. Bart heeft lang gepraat hierover met de KasCo en ze zijn niet tot een 505 

oplossing of verklaring gekomen. Demi zegt dat er bij de borrels vaak verkeerd 

aangeslagen of verkeerd geteld wordt. Wat de ACD-kassa betreft is deze nooit 

goed bijgehouden, omdat er vroeger geen kasblad was waardoor het niet meer 

nagegaan kan worden hoe de fouten zijn ontstaan. Rens vraagt of met Robin is 

gecontroleerd of de kassa in juli wel goed was geteld. Bart zegt dat hij en Robin dit 510 

niet zeker wisten. Rens zegt dat er wel echt iets geks aan de hand is. Michael zegt 

dat er iets systematisch fout gaat, want hij had 400 euro winst in zijn jaar door 

kasverschil. Het verschil wordt steeds weggestreept maar dit is eigenlijk geen 
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excuus. Sam zegt dat met het kasblad hopelijk het kasverschil zal worden 

voorkomen. 515 

 Vervolgens presenteert Bart de balans. Op de debetkant van de balans is de 

inhoud van de kas 447 euro. Op de betaalrekening staat 2034 euro en op de 

spaarrekening staat 25286 euro. De debiteuren zijn samen 3176 euro en bestaan 

uit Medical Werff die nog moet betalen en andere bedrijven, waarvan de 

samenwerkingscontracten al getekend zijn. Ondertussen is de debiteur van de 520 

zusjesavond met Japie betaald. Belastingaangifte over het vierde kwartaal is 

gedaan in januari, vandaar dat hier een vrij hoog bedrag onder nog te vorderen 

btw staat. Dit is de btw die over het vierde kwartaal teruggevraagd kan worden. 

De voorraad is 3505 euro. Het verlies is dus 2171 euro, wat ervoor zorgt dat er 

uiteindelijk 38388 euro aan de debet kant staat. 525 

 Op de creditkant van de balans staat een eigen vermogen van 33052 euro. 

De reserveringen zijn 984 euro. Deze zijn nu zo laag, omdat er 5000 euro hiervan 

naar de SLA is gegaan en de reservering van Bart pas op het einde van jaar wordt 

overgeboekt naar reserveringen. In totaal is er 299 euro aan crediteuren. Dan 

moet er nog 7 euro aan de UvA betaald worden voor syllabi. Er staat nu een groot 530 

bedrag van de ABC, maar dit komt doordat de iZettle van de Kabouterborrel nog 

niet overgemaakt is naar de ABC. De tussenrekening balans is 138 euro. Dit komt 

omdat er al een fout in de beginbalans stond, maar deze was te kort dag voor de 

ALV gevonden om te proberen het recht te trekken. Op de creditzijde staat ook 

38388 euro. Michael vraagt waar de syllabi vandaan komt. Dit weet Bart niet. 535 

Marit vraagt wat het ABC-deel is. Bart zegt dat dit de Kabouterborrel is. Rens 

vraagt of er ook btw bij zit. Dit is zo volgens Bart. Yol vraagt hoe de spaarrekening 

5000 euro hoger is geworden sinds zijn bestuursjaar. Het was namelijk de 

bedoeling dat dit omlaag ging. Sam denkt dat het een goed idee is als Bart en de 

KasCo hiernaar kijken. Hier is Michael het niet mee eens, hij vindt dit meer iets om 540 

bij een ALV te bespreken. Maartje zegt dat dit nu niet uitgezocht kan worden. Sam 

zegt dat dit straks bij het agendapunt van de KasCo behandeld kan worden. 

 Bart heeft nog een kleine toelichting op een aantal kopjes. Debiteuren is 

voornamelijk acquisitie, crediteuren bestaat voornamelijk uit het WBS-element 

van de UvA die ze wanneer ze subsidie uitdelen weer er af halen. Bij de crediteuren 545 

zit ook nog een overschot van het Bèta Broertjes Weekend (BBW) wat komend 

BBW gebruikt zal worden. Rens vraagt waarom ABC-btw alleen als debiteur en 

niet als crediteur staat. Michael reageert dat dit over de jaren zo is ontstaan, maar 

dat hij het wel eens is met Rens dat dit niet correct is. Rens raadt aan om ABC-btw 

zowel als debiteur als crediteur te zetten, omdat dit anders zoals voorgaande jaren 550 

fout gaat lopen. Bart neemt dit advies mee. 

 Bart benoemt vervolgens het verschil bij merchandise. In SnelStart stonden 

allerlei rare kommagetallen. Michael vraagt of dit is aangepast, nadat de KasCo had 

genoemd dat er verkeerde bedragen voor de merchandise waren gebruikt. Dit is 

niet aangepast volgens Bart. 555 
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10.  Financieel halfjaarverslag ABC 
De halfjaarlijkse realisatie van de ABC wordt gepresenteerd door Marit en loopt 

tot en met 31 december 2019. 

 Als eerste bespreekt Marit de inkomsten. De omzet op de voorraad en de 560 

fusten was oorspronkelijk apart begroot, maar door een boekhoudfout staat alles 

onder dezelfde post. Samen waren de fusten en voorraad begroot op 26575 euro. 

Hiervan is bijna 10000 euro gerealiseerd, waarvan bijna 3000 euro bestaat uit 

inkomsten van de fusten. Deze 10000 euro is iets minder dan de helft van wat er 

begroot is. Dit bedrag is wat er werkelijk gerealiseerd is, maar door een verschil 565 

in het pofsysteem van 2000 euro, dat aan het begin van dit boekjaar is 

rechtgetrokken, komt dit bedrag boekhoudkundig uit op 12000 euro. Marit vraagt 

of er nog vragen zijn. Michael vraagt of er een reden is dat minder dan de helft 

gerealiseerd is. Sam noemt dat deze realisatie nog niet op de helft van het jaar is. 

 Vervolgens bespreekt Marit de uitgaven. De kostprijs van de voorraad 570 

bestaat voor het grootste deel uit Albert Heijn bestellingen en Goedkoopblikjes, 

waar we de frisdrank vandaan halen. De overige kosten bestaan onder andere uit 

sterke drank gehaald bij Gall&Gall. De kostprijs voor de fusten is ongeveer 2500 

euro. Activiteiten en bankkosten zijn ongeveer de helft van het begrote bedrag. 

Het borrel budget is behoorlijk leeg. Dit komt doordat er mutsen, neuzen en 575 

baarden besteld zijn voor de Kabouterborrel. Deze werden voorgaande jaren bij 

de fusten geleverd, maar dit jaar moesten ze apart besteld worden. Omdat een 

Kabouterborrel niet een Kabouterborrel is zonder de mutsen, baarden en neuzen, 

is ervoor besloten ze wel gewoon te bestellen. Binnen de ABC zal er iets geschoven 

worden met het beschikbare geld voor activiteiten en borrels, zodat aan het einde 580 

van het jaar de totale uitgaven van deze twee posten binnen het budget vallen. De 

Feestcommissie heeft volgens de realisatie nog 150 euro over voor het lentefeest. 

Wat opvalt is dat kleding duurder is uitgevallen, 128 euro in plaats van 100 euro. 

Dit kwam doordat het bedrijf waar normaal de borrelbaaspolo’s besteld werden 

niet meer bestond. De Wintersportcommissie heeft helaas verlies gemaakt dit jaar, 585 

ze zijn 555,56 euro over de begroting heen gegaan. Dit komt doordat de 

inschrijflijst niet vol was. Onvoorzien heeft een winst van 15 euro, dit komt door 

geld dat bij contante tellingen te veel of te weinig in de kas zat. In totaal zit de ABC 

op 10000 euro aan uitgaven. Marit vraagt of er nog vragen zijn. Michael noemt dat 

onvoorzien geen uitgave maar een inkomst is. Rens reageert dat Michael dit bij 590 

Bart ook niet heeft gezegd. Bart zegt dat het zo overzichtelijker is omdat zo te zien 

is wat er begroot is. Jelle is het niet eens met hoe Marit wil schuiven tussen de 

posten Borrels en Activiteiten. Hij zegt dat het op deze manier niet eerlijk is voor 

mensen die niet op de Kabouterborrel waren. Floris noemt dat er bij de 

Kabouterborrel uiteindelijk winst is gemaakt en dat de uitgaven dus een 595 

vertekend beeld geven. Marit zegt dat de begroting natte vinger werk was, omdat 

er nu voor het eerst met btw gewerkt wordt. Ze denkt dat het een goed idee is om 

hier voor volgend jaar van te leren. Demi wil noemen dat de ALV goedkeuring 

moet geven als de begroting gewijzigd wordt. Michael denkt dat er nergens staat 
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dat goedkeuring van de ALV via een motie moet. Rens zegt dat er wel gestemd 600 

moet worden om te weten of de ALV goedkeuring geeft. Michael is het hier mee 

eens en zegt dat er dan inderdaad een motie moet komen. Sam wil de motie 

meteen behandelen, maar Demi raadt aan om eerst de vragenronde af te maken. 

Sam zegt dat eerst de vragen afgemaakt worden. Rens vraagt of de fusten van 

oktober en september zijn toegevoegd. Dit heeft Marit niet gedaan, omdat 605 

voorraad en dus ook de fusten niet bij uitgaven gezet worden als de fusten nog 

niet verkocht zijn, omdat er anders altijd verlies zou zijn. Demi noemt dat de fusten 

van september en oktober wel verkocht zijn maar niet betaald, waardoor het lijkt 

alsof er heel weinig verlies is gemaakt. Marit zegt dat dit niet hoeft omdat de fusten 

van november en december hier ook niet bij zitten. Michael zegt dat hij het niet 610 

snapt. Demi legt uit dat als er een bedrag binnenkomt dit van voorraad af gaat en 

bij kostprijs erbij gaat waardoor de kostprijs van fusten omhooggaat en de 

voorraad dit betaalt. Er wordt namelijk iets uit de voorraad gehaald wat 

vervolgens verkocht wordt. Michael zegt dat hij dit wel snapt, maar dat hij niet 

snapt waarom de fusten van september tot en met december niet verwerkt zijn. 615 

Sam zegt dat de fusten straks bij balans te zien zijn. 

 Marit presenteert vervolgens de balans. Als de werkelijke inkomsten en 

uitgaven vergeleken worden, is te zien dat er een verlies van ongeveer 500 euro 

is. Dit is dus vooral veroorzaakt door het verlies van de Wintersportcommissie. De 

rekening is 6000 euro, dit is minder, omdat er inkopen zijn gedaan in januari. De 620 

kas is inmiddels ook minder omdat Marit geld heeft gestort op de rekening. De 

debiteuren en crediteuren worden op de volgende dia besproken. Het pofsysteem 

klopt niet helemaal, dit komt volgens SnelStart doordat er veel mensen in de min 

staan op hun pofaccount, maar dit komt niet overeen met wat er op de iPad staat. 

Dit moet nog uitgezocht worden. De ABC is druk bezig dit bedrag te verlagen door 625 

eens in de zoveel tijd een mail te sturen naar oud-ACD’ers en mensen die meer dan 

10 euro negatief staan. De voorraad is 1000 euro en de btw is hoog, omdat dit bij 

het vierde kwartaal hoort. Dit moet nog verder verrekend worden, maar hier is 

Marit mee bezig. Het eigen vermogen staat op 11043 euro, de crediteuren legt 

Marit op de volgende dia uit. Het bedrag van de fusten is zo hoog, omdat Marit de 630 

fusten van september en oktober nog moet betalen. Robin, de KasCo van Stichting 

Brainwave, dacht dat dit al gefactureerd was, maar Marit kan deze factuur niet 

vinden, dit wordt nog uitgezocht. Verder moet er 616 euro betaald worden aan de 

Belastingdienst.  

 Marit vervolgt met de debiteuren en crediteuren. Er moesten nog twee 635 

ABC-leden de hoodies betalen, deze zijn inmiddels betaald. Iemand besloot op het 

laatste moment mee te gaan met de wintersportreis en betaalde daardoor later, 

dit is inmiddels ook betaald. De Feestcommissie kreeg nog geld terug van L.A.N.X., 

de locatie van de ACD-verjaardag, dit bedrag is inmiddels ook ontvangen. In 

december is er een zwemactiviteit geweest. De bijdrage is toen door de leden 640 

betaald, maar toen nog niet gedeclareerd door de Sportcommissie, inmiddels is dit 

wel gebeurd. Voor het feest bij L.A.N.X. moest sterke drank en wijn gehaald 
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worden, wat inmiddels is betaald. Er moest nog een deel van de wintersportreis 

betaald worden, wat ook is gedaan. Voor de ‘ABC-hokbetering’, wat investeringen 

van de ABC in het ACD-hok zijn, is er een steekkarretje besteld. De fusten van 645 

november en december zijn in januari betaald. Marit vraagt of er nog vragen zijn. 

Rens merkt op dat de bedragen van de belastingdienst niet overeenkomen tussen 

de balans van de ABC en die van het ACD. Het is onduidelijk hoe dit precies kan. 

Rens adviseert hiernaar te kijken, omdat anders de realisaties aan het einde van 

het jaar weer niet kloppen. Er zijn geen vragen of opmerkingen verder en Sam wil 650 

Marit bedanken. Er volgt applaus voor Marit. 

 Marit wil de motie indienen dat bij de begroting van de ABC 100 euro van 

activiteiten naar borrel te zetten, waardoor activiteiten 300 euro wordt en borrels 

470 euro wordt. Sam vraagt of hier nog vragen over zijn. Jelle vraagt of er dan 100 

euro minder aan activiteiten besteed wordt omdat één borrel heel erg duur is 655 

geworden. Rens stelt voor om de kosten van de Kabouterborrel op onvoorzien te 

zetten, aangezien de ABC deze kosten niet heeft zien aankomen. Maartje noemt 

dat dit niet op onvoorzien kan, omdat dit wel voorzien is zodra de beslissing wordt 

genomen om de spullen te kopen. Michael merkt op dat onvoorzien bedoeld is 

voor kosten die niet voorzien waren ten tijde van het maken van de begroting. Hij 660 

zegt dat de ABC de kosten van de Kabouterborrel niet zag aankomen en dat dit dus 

op onvoorzien gezet kan worden. Sam vraagt of we dan besluiten om de 

Kabouterborrel-kosten op onvoorzien te plaatsen, zodat de ABC het budget voor 

borrels en activiteiten nog heeft zoals begroot. Rens vraagt hoeveel dit bedrag is. 

Marit antwoordt dat dit ongeveer 250 euro is. Demi vraagt of deze kosten met de 665 

NSA gedeeld zijn en het totaal dus 500 euro was. Marit antwoordt dat dit niet 

gebeurd is. Demi zegt dat dit bedrag dan eerst gedeeld moet worden met de NSA, 

omdat op deze manier het ACD benadeeld wordt. Sam zegt dat de realisatie van de 

Kabouterborrel dan nog herzien moet worden met de NSA. Charlie zegt dat alle 

kosten eerst van de omzet af zijn gehaald voordat het geld is gedeeld met de NSA, 670 

waardoor de winst dus wel eerlijk is verdeeld. Marit noemt dat er volgend jaar een 

apart potje Kabouterborrel komt, zodat makkelijker te zien is of er winst of verlies 

is gemaakt hierop. Sam vraagt of iedereen het er mee eens is om de 250 euro 

verlies op onvoorzien te zetten. Iedereen is het hiermee eens. Er hoeft niet 

gestemd te worden. Sam bedankt Marit nogmaals. Er volgt applaus. 675 

 

11. Update financieel jaarverslag ABC (2018-2019) 
Demi vertelt dat er aan het financieel jaarverslag van de ABC dat ze afgelopen 

september presenteerde nog een aantal haken en ogen zaten. Deze zijn inmiddels 

aangepast en zijn geel gemarkeerd te zien op de dia. Demi had iets verkeerd 680 

geboekt bij de post feest, dat is inmiddels rechtgezet, maar dus wel veranderd. 

Onvoorzien is gestegen door het afschrijven van oude debiteuren en crediteuren 

die niet meer te achterhalen waren. Demi vervolgt met de inkomsten. Voorgaande 

jaren moest de omzet berekend worden via de iPad, maar doordat er dingen 

misliepen tussen de iPad en SnelStart, ontstaat er een verschil tussen de iPad en 685 
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SnelStart. Omdat de boekhouding van de ABC is aangepast, is dit probleem 

grotendeels verholpen en heeft Marit hier geen last meer van Demi vraagt of er 

nog vragen zijn. Michael noemt dat er wel een verschil bij Marit stond. Bart zegt 

dat dit tussen de kas en de iPad was. Rens noemt dat de iPad het waarschijnlijk 

verkeerd heeft, aangezien de gerealiseerde omzet lager uitvalt dan de kostprijs, 690 

wat zou betekenen dat er 1000 euro verlies is gemaakt op alles. Demi zegt dat er 

soms niets of juist te veel wordt aangeslagen. Siza vraagt of dit dus alleen 

menselijk handelen is dat voor het verschil zorgt. Demi zegt dat dit niet alleen 

menselijk handelen is. Het is volgens haar bij het huidige systeem van de iPad niet 

goed na te gaan waar de omzet vandaan komt. 695 

 Demi vervolgt met de balans. Doordat alle oude debiteuren en crediteuren 

zijn afgeschreven, zijn deze bedragen veranderd ten opzichte van de vorige ALV, 

zodat Marit met een schone lei kon beginnen. De btw heeft een kleine correctie, 

omdat de ABC te weinig terug had gekregen. De vooruitbetaalde kosten zijn de 

aanbetaling voor de wintersportreis, die nu correct wordt genoteerd in SnelStart 700 

door een apart grootboek. SnelStart heeft een fout gemaakt met het afronden, 

waardoor de balans gecorrigeerd moest worden met 3 cent. Demi vraagt of er 

vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Demi bespreekt nu de aanpassingen die zijn gemaakt voor de boekhouding 

van de ABC. Allereerst is de eindbalans 2018-2019 gecorrigeerd, waardoor de 705 

beginbalans van 2019-2020 klopt. Alle debiteuren en crediteuren zijn 

afgeschreven of afgelost, dus Marit kon met een schone lei beginnen. De manier 

van boekhouden is aangepast en vergelijkbaar met het ACD. De financiën van de 

ABC kunnen nu beter en correcter bijgehouden worden. Het pofsysteem in 

SnelStart is het begin van Marit haar boekjaar gecorrigeerd. Sam vraagt of er nog 710 

vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 

12. Rapport Kascontrolecommissie 
De KasCo komt naar voren. Demi zegt dat het systeem van de iPad is verouderd, 

waardoor Marit op dit moment bezig is met monnikenwerk om de boekhouding 715 

bij te houden. Het systeem mist functies waardoor Marit hier onnodig veel tijd mee 

kwijt is. Demi wil dat er vóór volgende ALV een oplossing komt. Verder adviseert 

de KasCo om te stoppen met contante betalingen. Deze contante betalingen 

moeten namelijk door de penningmeester zelf verwerkt worden in SnelStart met 

behulp van de iPad doordat er twee soorten btw zijn. Dit moet Marit voor elke 720 

aparte contante betaling verwerken. Ook voor de KasCo is het lastig om contante 

betalingen langs te gaan zegt Rens. Eventueel kan alleen contant de pofaccounts 

opgewaardeerd worden. Demi noemt ook nog dat het systeem foutgevoeliger 

wordt, omdat er zoveel handmatig werk gedaan moet worden. Sam vat samen dat 

het iPad-systeem niet de functies heeft die nu nodig zijn voor het huidige 725 

boekhouden met btw en contant geld. Hierdoor is de huidige app niet up-to-date. 

Uit het gesprek met Rob bleek dat de app wel goed is voor de vereniging, maar dat 

de nieuwe update niet op de oude iPad kan. Hierdoor is het voorstel dat er een 
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nieuwe iPad wordt aangeschaft. Sam noemt dat dit zou betekenen dat Rob moet 

werken aan een nieuw systeem en dat Rob hiervoor vergoed moet worden. Lars 730 

vraagt of er een nieuw systeem moet komen of dat er alleen een uitbreiding van 

het systeem nodig is. Sam zegt dat het om een uitbreiding gaat. Siza noemt dat Rob 

ook voorgesteld heeft om een API te maken, zodat anderen ook de app kunnen 

bijwerken op langer termijn. Lars noemt dat er ook al niet doorgevoerde updates 

klaarstaan en dat er dus al een aantal stappen zijn gezet. Sam noemt dat Rob heeft 735 

gezegd dat dit niet met de oude iPad kan. Sam noemt dat het idee is om nu in één 

keer de app zo perfect mogelijk te maken. Yol vraagt of er een indicatie is van 

hoeveel geld hieraan besteed moet worden. Sam zegt dat Rob een bedrag van 200 

à 300 euro per dag noemde. Jari zegt dat er een lijst naar Rob is gestuurd met 

dingen die wij zouden willen aanpassen aan de iPad, hieronder vielen: de btw-740 

update afmaken, de pofaccounts kunnen bevriezen, mails kunnen sturen naar 

accounts en nog een aantal andere dingen. Rob dacht voor deze lijst ruim een dag 

nodig te hebben. Jari zegt dat hij zich kan voorstellen dat wanneer er goed gekeken 

wordt naar wat er allemaal nodig is voor de iPad, er gerekend kan worden op twee 

dagen werk. Marit noemt dat daar de prijs van de nieuwe iPad nog bovenop komt. 745 

Bart noemt dat er een reservering is voor hardware van 500 euro die gebruikt kan 

worden voor de nieuwe iPad. Yol zegt dat het het geld waard is als de grote fouten 

voorkomen kunnen worden, aangezien de bedragen van deze fouten erg hoog 

kunnen oplopen. Tori noemt dat het ook mogelijk is om een aangepast systeem 

van de via over te nemen. Sam noemt dat dit volgens Rob uiteindelijk meer geld 750 

zal kosten. Demi zegt dat er dan een heel nieuw systeem moet komen. Rens zegt 

dat via geen btw betaalt en dat dit dan dus ook geregeld moet worden. Siza geeft 

aan dat de stappen voor de ICT-commissie zijn dat Rob gaat aangeven hoeveel tijd 

hij nodig denkt te hebben voor de update, dan zal hij met een inschatting van de 

kosten komen, als er vervolgens wordt besloten om Rob de update te laten maken 755 

zal deze update geïnstalleerd kunnen worden zodra de nieuwe iPad aangeschaft 

is. Jari zegt dat Rob vroeg of er een indicatie kan komen van hoeveel geld het ACD 

hieraan wil uitgeven. Marit zegt dat een nieuwe iPad meer kost dan 400 euro. Sam 

zegt dat hiernaar is gekeken en dat er mogelijk ook nog korting gekregen kan 

worden bij Gijs. Demi noemt dat er eerder was opgemerkt dat de spaarrekening 760 

te hoog is en dat dit een goede investering zou zijn hiervoor. Ze vraagt verder 

hoeveel Marit betrokken wordt bij het regelen van de nieuwe update, omdat zij 

weet wat er nodig is aan nieuwe functies op de iPad. Siza noemt dat ze met Marit 

gepraat heeft. Demi zegt dat de dingen die nodig zijn voor de iPad pas duidelijk 

worden als je er mee moet werken en dat Marit en de KasCo dus goed betrokken 765 

moeten worden bij het proces. Rens zegt dat er nu een paar leuke functies in de 

iPad staan, maar dat vooral de penningmeester weet wat er nodig is. Door 

communicatie met de penningmeester zal Rob dus niet aan nutteloze functies 

werken en kan geld bespaard worden. Maxime vraagt of er gekeken is naar een 

compleet nieuw programma. Sam zegt dat Rob heeft gezegd dat het bedrag 770 

sowieso hoger uitkomt met een nieuw systeem. Jari licht toe dat het maken van 
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een compleet nieuw systeem veel meer tijd kost en daardoor dus altijd duurder 

zal zijn dan een uitbreiding van het huidige systeem. Maxime vraagt of er ook is 

gekeken naar de optie dat iemand anders hieraan kan werken met het huidige 

systeem als uitgangspunt. Sam zegt dat het systeem is geprogrammeerd in Swift. 775 

Dit is een weinig gebruikte programmeertaal die iemand goed onder de knie moet 

hebben waardoor dit niet makkelijk aan iemand anders is uit te besteden. Maxime 

vraagt of er toch niet gekeken kan worden naar iemand anders. Jari noemt dat hier 

ook over gepraat is met Rob en dat Rob heeft genoemd dat hij een speciale licentie 

heeft voor het maken van apps die 100 euro kost en een paar maanden 780 

aanvraagtijd heeft. Dit zou dus heel veel tijd toevoegen aan het verbeteren van het 

pofsysteem en de KasCo heeft juist genoemd dat dit snel moet gebeuren. Gijs 

vraagt of we wel onafhankelijk kunnen worden van Rob als de programmeertaal 

zo lastig is. Siza zegt dat ze erg voor het onafhankelijk worden van Rob is, ze noemt 

dat de API geïmplementeerd moet worden voordat iemand anders aan het 785 

pofsysteem kan werken. Siza zegt dat ze haar best doet om zo snel mogelijk 

onafhankelijk te worden van Rob en dat Rob dit zelf uiteindelijk ook wil. Maarten 

zegt dat dit iets goeds is om geld aan uit te geven en vraagt of er een commercieel 

alternatief is als er toch zoveel geld naartoe gaat. Maartje noemt dat dit meer kost 

op de lange termijn, omdat dit meestal met abonnementen gaat. Sam noemt 790 

daarnaast dat dit systeem specifiek voor het ACD is gemaakt. Maartje zegt dat 

anders ook de investeringen die al in dit systeem zijn gedaan worden weggegooid. 

Maxime vraagt of er nog een verschil is tussen de kosten van een Androidsysteem 

en een Applesysteem. Sam zegt dat het huidige systeem niet op een Android 

apparaat gezet kan worden. Maxime reageert dat Apple inderdaad op korte 795 

termijn handig is, maar dat het misschien op lange termijn beter is om naar een 

Android alternatief te kijken. Jari zegt dat de kortetermijnoplossing is om een 

nieuwe iPad te kopen, omdat deze nodig is voor de nieuwe update. Hierdoor is er 

al een nieuwe tablet en is het dus goedkoper en efficiënter om meteen zoveel 

mogelijk nieuwe functies toe te voegen aan het huidige pofsysteem, waardoor dit 800 

vanzelf ook de langer termijn oplossing wordt. Rens vindt het belangrijk dat nu 

het huidige systeem gebruikt blijft worden, omdat Marit hieraan gewend is. Hij 

stelt dus voor dat als dit nieuwe systeem er komt, dit bij het nieuwe boekjaar 

gebeurt. Lars noemt dat Rob voor zijn werk aan het pofsysteem Lid van Verdienste 

is geworden. Hij vindt dat dit ook mee moet worden genomen bij beslissingen die 805 

mensen willen nemen. Sam vraagt aan de ALV of de kosten voor de iPad uit de 

reservering voor hardware of uit de spaarrekening moeten komen. Bart noemt dat 

de reservering op hardware bedoeld is voor een nieuwe computer, maar dat dit 

waarschijnlijk niet nodig is, omdat de computer nauwelijks wordt gebruikt. 

Hierdoor kan de iPad dus van de reservering betaald worden en hoeft dit niet bij 810 

de motie betrokken te worden. 

 Sam dient de motie in om de kosten die betrokken zijn bij het verbeteren 

van het huidige pofsysteem van de spaarrekening te betalen met een maximum 

van 1000 euro. Yol wil noemen dat het handig is om niet zomaar de vrijgekomen 
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1000 euro te noemen bij Rob. Jelle noemt dat het belangrijker is om nu een goed 815 

systeem te krijgen dan een goedkope optie te nemen. Demi wil toevoegen dat de 

deadline van de motie voor het sluiten van het boekjaar moet zijn. Sam voegt dit 

toe aan de motie. Er wordt gestemd om de motie te behandelen. De motie wordt 

per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie aangenomen. 

 Demi vraagt of er nog vragen zijn. Yol vraagt om per direct te stoppen met 820 

de contante betalingen. Sam wil wachten op Rob. Demi denkt dat het handig is om 

het meteen te doen. Marit zegt dat er heel weinig contante betalingen zijn. Sam 

vraagt of dit dan alleen om de ABC gaat. Demi zegt dat er geen problemen zijn bij 

het ACD, omdat daar de contante betalingen via de iZettle gaan. Bart noemt dat er 

wel een kasverschil ontstaat dus dat het misschien beter is om ook geen contante 825 

betalingen meer bij het ACD te accepteren. Sam zegt dat het dan een goed idee is 

om voor zowel het ACD en de ABC geen contante betalingen meer te accepteren. 

Hier hoeft geen motie voor ingediend te worden. Sam noemt dat er vanaf nu niet 

meer met contant betaald kan worden bij het gehele ACD. 

 830 

Sam schorst de vergadering om 19:44. 

 

Sam heropent de vergadering om 20:02. 

 

13. Verkiezing Sollicitatiecommissie 835 

Sam vraagt één voor één de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie naar voren. 

Tori komt naar voren. Tori stelt haarzelf voor. Ze is het enige niet-bestuurslid dus 

heeft ze een andere blik volgens haar. Ze roept iedereen op om op haar te 

stemmen. Martijn vraagt of ze als voorzitter van Stichting Lustrum ACD (SLA) geen 

belangenverstrengeling heeft. Tori denkt van niet. Sam vraagt of Tori inderdaad 840 

denkt dat ze compleet objectief kan zijn. Tori zegt dat het er haar om gaat dat er 

een groep komt die goed kan samenwerken tijdens het lustrumjaar. Sam zegt dat 

het in haar brief kon overkomen alsof zij de personen wilde uitkiezen waar zij mee 

samen zou werken. Tori zegt dat ze deze mensen juist graag wil ontmoeten en niet 

wil uitkiezen. Verder zegt ze dat ze weet hoe druk het gaat worden voor het 845 

aankomende bestuur en dat ze weet hoe een groepsdynamiek moet zijn voor een 

goede samenwerking. Nadav zegt dat deze dingen ook kunnen bij een voorlichting 

en een praatje bij de bestuurs-voorlichtingsavond voldoende hiervoor kan zijn. 

Tori reageert dat haar deelname aan de SoCo losstaat van de eventuele 

voorlichting. Rens vraagt of ze een voorbeeld kan geven van de andere kijk die 850 

Tori zegt te hebben. Tori noemt dat ze een andere kijk op het ACD heeft dan die 

van een bestuurslid. Michelle denkt dat het juist een toevoeging is als een SLA-lid 

in de SoCo zit. Sam reageert dat het belangrijk is dat dit SLA-lid objectief moet 

blijven en dat het de vraag is of dit kan. Lars reageert dat hij niet op SLA-leden gaat 

stemmen, omdat hij het beter vindt om het probleem met objectiviteit te 855 

voorkomen. Tori noemt dat het zitten in de SLA niet haar enige reden is om in de 
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SoCo plaats te nemen en dat ze hiervoor meerdere redenen heeft. Tori gaat weer 

zitten en er volgt applaus. 

 Rens wordt naar voren geroepen. Rens stelt zichzelf voor. Hij zit ook in de 

SLA. Hij is sterk van mening dat objectiviteit een belangrijk punt is bij de SoCo. Hij 860 

heeft veel gedaan bij het ACD en zal dus zijn rol als SoCo-lid serieus nemen. Hij 

heeft naast zijn bestuursjaar nog veel andere dingen gedaan bij het ACD. Hierdoor 

heeft hij een breed overzicht van wat het ACD allemaal doet. Verder denkt hij dat 

hij als voorzitter een goede blik heeft gehad op welke eigenschappen bijdragen 

aan de soepelheid van het bestuur. Verder lijkt het hem tof om een nieuw bestuur 865 

te kiezen. Er zijn geen vragen. Er volgt applaus. 

 Michael wordt naar voren geroepen. Michael stelt zichzelf voor. Hij zit al 

enige tijd bij het ACD. Hij is gelukkig nog niet zo oud als Lars. Er klinkt gelach. Hij 

heeft veel verschillende commissies gedaan en een bestuursjaar. In dat jaar heeft 

hij meegemaakt wat er allemaal nodig is voor een bestuur, in het bijzonder voor 870 

een penningmeester. Verder lijkt het hem leuk om iets bij te dragen aan het ACD. 

Sam vraagt of Michael denkt baat te hebben bij het jonger zijn dan Lars. Michael 

denkt van wel. Maxime vraagt welke commissies Michael allemaal heeft gedaan. 

Michael noemt de Acquisitiecommissie, de ICT-commissie, de KoCo, de MAC, de 

BEC en de KasCo. Michael gaat weer zitten. Er volgt applaus. 875 

 Jelle komt naar voren. Jelle stelt zichzelf voor. Jelle noemt dat hij bestuur 

was toen de meeste mensen nog in hun eerste jaar zaten. Toen hij in het eerste 

jaar zat, was er ook een lustrumjaar. Hij denkt dat hij in elk bestuur veel vrienden 

heeft waardoor hij een goed beeld heeft van wat wel en wat niet in een bestuur 

werkt. Hij noemt dat hij objectief en kritisch zal zijn bij de sollicitatieprocedure. 880 

Maartje vraagt of dit dan zijn tweede jaar zal zijn in de SoCo. Jelle bevestigt dit en 

zegt dat hij punten van de vorige keer mee zal nemen. Lars vraagt waar hij het 

meest op zal letten in de SoCo. Jelle reageert dat hij erop zal letten of mensen hart 

voor het ACD hebben. Jelle gaat weer zitten en er volgt applaus. 

 Siza komt naar voren. Ze stelt zichzelf voor. Ze heeft ook een bestuursjaar 885 

gedaan en in meerdere commissies gezeten. Het lijkt haar heel leuk om in de SoCo 

plaats te nemen, aangezien ze ook veel dingen mee heeft gekregen van andere 

besturen. Ze denkt dat ze van veel kanten haar expertise kan loslaten bij het 

beoordelen van SoCo-kandidaten. Michael merkt op dat hij ook vrienden heeft. 

Rens vraagt waarom Siza niet voor de SoCo heeft gekozen in haar bestuursjaar. Dit 890 

weet Siza ook niet meer, maar misschien komt het omdat ze ‘nee’ heeft leren 

zeggen in haar bestuursjaar. Sam vraagt of Siza als lid van de SoCo ook objectief 

kan zijn als vertrouwelijk aanspreekpunt. Siza denkt dat ze juist meer objectief 

kan zijn, omdat ze zich hiervoor heeft ingelezen en daardoor haar persoonlijke 

gevoelens beter kan scheiden van andere dingen. Rens vraagt of ze het moeilijk 895 

zou vinden als iemand met een heftige gebeurtenis zou solliciteren en hij vraagt 

hoe ze hiermee om zou gaan. Siza noemt dat ze dit misschien één op één met die 

persoon zou bespreken. Siza gaat weer zitten en er volgt applaus. 
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 Nadav wordt naar voren geroepen. Nadav stelt zichzelf voor. Hij noemt dat 

hij als bestuurslid in de SoCo wil, omdat het tijd-technisch goed uitkomt en omdat 900 

het hem leuk lijkt om in een vroeg stadium mee te kijken naar het nieuwe bestuur. 

Maarten vraagt of Nadav ook vrienden heeft. Deze heeft Nadav. Maartje vraagt of 

anderen uit het bestuur ook in de SoCo plaats wilden nemen. Jari antwoordt dat 

hij er over nagedacht heeft maar dat het uiteindelijk te veel tijd voor hem zou 

kosten. Nadav gaat weer zitten en er volgt applaus. 905 

 Sam stelt voor om per positie te stemmen. Hierbij zal er steeds een peiling 

nodig zijn. Na deze ronde zal de stemming nogmaals gedaan worden, maar zal het 

bestuur verzoeken om alleen op de twee kandidaten met de meeste stemmen in 

de vorige ronde te stemmen. Dit is nodig omdat een volstrekte meerderheid 

gehaald moet worden bij het instemmen van SoCo-leden. 910 

 

Eerst wordt er gestemd over Nadav voor de positie huidig bestuurslid in de 

Sollicitatiecommissie 2020: 

 Voor: 20 

 Tegen: 7 915 

 Blanco: 1 

 Onthouding: 2 

 

Bij deze is Nadav als huidig bestuurslid in de Sollicitatiecommissie 2020 

aangenomen. 920 

 

Er wordt overgegaan op de peiling voor oud-bestuurslid in de 

Sollicitatiecommissie 2020:  

 Rens: 4 

 Siza: 9 925 

 Michael: 2 

 Jelle: 13 

 Blanco: 0 

 Onthouding: 2 

 930 

Er is geen volstrekte meerderheid. De stemming wordt nu gedaan met het verzoek 

van Sam aan de ALV om alleen op Siza en Jelle te stemmen. 

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor oud-bestuurslid in de 

Sollicitatiecommissie 2020: 935 

 Rens: 0 

 Siza: 11 

 Michael: 0 

 Jelle: 18 

 Tegen: 0 940 

 Blanco: 0 
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 Onthouding: 1 

 

Bij deze is Jelle als oud-bestuurslid in de Sollicitatiecommissie 2020 aangenomen.  

 945 

Er wordt overgegaan op de peiling voor eerste algemeen lid in de 

Sollicitatiecommissie 2020:  

 Rens: 5 

 Siza: 12 

 Michael: 6 950 

 Tori: 4 

 Tegen: 0 

 Blanco: 0 

 Onthouding: 3 

 955 

Er is geen volstrekte meerderheid. De stemming wordt nu gedaan met het verzoek 

van Sam aan de ALV om alleen op Siza en Michael te stemmen.  

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor eerste algemeen lid van de 

Sollicitatiecommissie 2020:  960 

 Rens: 2 

 Siza: 18 

 Michael: 5 

 Tori: 0 

 Tegen: 0 965 

 Blanco: 0 

 Onthouding: 5 

 

Bij deze is Siza als eerste algemeen lid in de Sollicitatiecommissie 2020 

aangenomen.  970 

 

Er wordt overgegaan op de peiling voor tweede algemeen lid in de 

Sollicitatiecommissie 2020:  

 Rens: 9 

 Tori: 6 975 

 Michael: 12 

 Tegen: 0 

 Blanco: 1 

 Onthouding: 2 

 980 

Er is geen volstrekte meerderheid. De stemming wordt nu gedaan met het verzoek 

van Sam aan de ALV om alleen op Rens en Michael te stemmen.  
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Er wordt overgegaan op de stemming voor tweede algemeen lid in de 

Sollicitatiecommissie 2020:  985 

 Rens: 17 

 Tori: 0 

 Michael: 12 

 Tegen: 0 

 Blanco: 0 990 

 Onthouding: 1 

 

Bij deze is Rens als tweede algemeen lid in de Sollicitatiecommissie 2020 

aangenomen. 

 995 

Sam vraagt iedereen om de focus erbij houden omdat er nog redelijk wat 

behandeld moet worden. Hij wil de Sollicitatiecommissie 2020 feliciteren. Er volgt 

applaus. 

 

14. Uitkomst evaluatie sollicitatieprocedure 1000 

Nadav vertelt dat er afgelopen januari, zoals ieder jaar, de SoCo-evaluatie was voor 

de sollicitatieprocedure van het 74e bestuur. De aanwezigen bij deze evaluatie 

raakten in een discussie over de correctheid van de huidige procedure. Tijdens de 

discussie waren de meningen erg verdeeld. Met de kennis dat deze discussie al 

vaker gehouden is, kwam deze groep mensen tot het besluit om bij de ALV te 1005 

vragen of er animo is om de sollicitatieprocedure te controleren om vervolgens 

eventueel te herzien.  Nadav benadrukt dat hij hier enkel staat om animo te peilen 

voor het opstellen van een eventuele herzieningscommissie en dat dit geen 

invloed zal hebben op de sollicitatieprocedure van dit jaar. Hij vertelt dat het idee 

is om deze commissie tot aan de Verkiezings-ALV heeft om de mogelijke andere 1010 

opties voor het kiezen van een bestuur in kaart te brengen en deze te vergelijken 

met de huidige procedure. Nadav presenteert de volgende motie: 

 

“De ALV meent dat het wenselijk is om een commissie op te stellen, die de huidige 

sollicitatieprocedure gaat evalueren en vergelijken met alternatieven, die in detail 1015 

uitgewerkt zullen worden. De bevindingen zullen worden gepresenteerd op de 

Verkiezings-ALV van 2020.” 

 

Nadav vraagt of mensen vragen hebben over deze motie. Maartje vraagt waarom 

dit een motie is. Nadav noemt dat dit zo gedaan wordt, omdat er zekerheid moet 1020 

zijn of er tijd hierin gestoken moet worden. Maxime vraagt wat de nadelen van de 

huidige procedure zijn. Sam noemt dat het op het moment lastig is om je als 

tegenbestuur op te stellen tegen het SoCo-bestuur. Lars noemt dat nog onderzocht 

moet worden of de uiteindelijke beslissing via een beleidsplan gaat worden 

gepresenteerd. Jelle noemt dat er al sinds de invoering van het huidige SoCo-1025 

systeem gedoe is en dat hij er voor is dat hiernaar gekeken wordt. Anissa vraagt 
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wie er in de commissie komen. Sam zegt dat er een stuk in de ledenmail zou 

kunnen. Hij vraagt wie in deze commissie zouden willen, er gaan meerdere handen 

omhoog. Rens adviseert om de deadline nog niet vast te zetten op de volgende 

ALV. Maarten zegt dat hij dit wel zou doen omdat het anders teveel uitgesteld 1030 

wordt. Jelle zegt dat hij ook voor de deadline is. De motie wordt per acclamatie 

behandelt. De motie wordt per acclamatie aangenomen. Er volgt applaus. 

   

15. Begrotingstoelichting SLA 
Tori heeft een overzicht gemaakt van de plannen voor komend collegejaar van de 1035 

SLA. Ze laat een planning met alle evenementen voor het jaar zien en vertelt dat er 

nog meer activiteiten bij kunnen komen. Tori vertelt over de opening van het 

lustrumjaar in september. Deze zal samen met de eerste borrel van het nieuwe 

jaar zijn. Ze noemt dat de aandacht van de Meet-the-Freshmen borrel niet afgepakt 

gaat worden. Er zal een praatje en een activiteit een uur voor de borrel 1040 

plaatsvinden. Bij deze borrel zal er ook lustrumbier geschonken worden. Dan 

noemt Tori het symposium. Hiervoor heeft één spreker al toegezegd en is er een 

locatie geregeld. Dan noemt ze het feest. Ze noemt dat het feest en het symposium 

niet worden overgenomen van de desbetreffende commissies en dat het meer om 

een samenwerking gaat. Voor het feest is al een locatie geregeld, omdat uit 1045 

ervaring blijkt dat de Feestcommissie weinig tijd heeft om het eerste feest te 

regelen. Ze noemt dat er binnen de SLA mini-commissies zijn gemaakt waardoor 

niet elk lid overal aan werkt. Vervolgens wordt de sportdag genoemd die in mei 

zal plaatsvinden. Er is ook de ouderdag die in maart zal plaatsvinden. Project 75 is 

er ook, hier is nog niks over bekend. Het gala is gepland in april. Er is ook nog de 1050 

reünisten borrel voor VOLA-leden en alumni. Tori vraagt of er nog vragen zijn. 

Maarten vraagt of de huidige leden ook welkom zijn bij de reünisten borrel. Tori 

zegt van wel, maar dat de borrel eigenlijk bedoeld is voor reünisten. Martijn vraagt 

of het gala niet in de weg zit van het lentefeest. Tori zegt dat het nog niet vaststaat 

wat de planning van de feesten is. Maartje vraagt of er ook een besturendiner 1055 

komt. Tori zegt dat deze voor het gala komt. Sam noemt dat er angsten waren 

vanuit het bestuur over of de commissies wel goed hun werk konden doen. 

Hiervoor is goed overlegd en zal de samenwerking nauw opgezocht worden. 

Maartje vraagt of het feest dan groter zal zijn dan een normaal ACD-feest. Sam zegt 

dat hier vanuit kan worden gegaan. Floris vraagt of het niet handig is als de huidige 1060 

Feestcommissie al betrokken wordt bij het plannen van het eerste feest. Tori 

reageert dat de huidige en de aankomende Feestcommissies hele andere 

meningen kunnen hebben. Sam noemt dat dit beter buiten de ALV besproken kan 

worden. 

 Rens Ham presenteert de begroting van de SLA. Hij begint met de vaste 1065 

inkomsten, deze bestaan uit een bijdrage van het ACD van 5000 euro, een restant 

op de betaalrekening van 252,77 euro, een restant op de spaarrekening van 

2615,36 euro, een restant in de kas van 204,30 euro en 60 euro op het pofaccount 

van de SLA. De volgende inkomstenpost die Rens presenteert is de acquisitie, 
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welke bestaat uit subsidies van verschillende fondsen en overige acquisitie van 1070 

bedrijven. Rens verwacht dat er ongeveer 3000 euro kan worden opgehaald aan 

subsidies en 1000 euro aan overige acquisitie. De SLA is aan het samenwerken 

met de Acquisitiecommissie om dit bedrag te realiseren. Rens vervolgt zijn 

presentatie met de overige inkomsten, welke bestaan uit de verkoop van het 

lustrumbier voor 1500 euro, de bijdrage van de VOLA voor ongeveer 324 euro, 1075 

maar dat is afhankelijk van de inkomsten van de VOLA-leden van dit jaar. Als 

laatste inkomstenpost noemt hij de deelnemersbijdragen, welke bestaan uit 

bijdragen voor het feest, het gala en de mystery activiteit, welke 5, 15 en 5 euro 

per persoon zullen kosten respectievelijk. Dit leidt tot een bijdrage van 1000 euro 

voor het feest, 3750 euro voor het gala en 150 euro voor de mystery activiteit, dus 1080 

totaal 4900 euro. Maarten vraagt of het lustrumbier wordt overgekocht door het 

ACD als niet alles verkocht wordt. Rens zegt dat dit een mogelijkheid is, maar dat 

dit dan besproken zou moeten worden met het volgende bestuur. Tori noemt dat 

de ABC het lustrumbier mogelijk overneemt en via de iPad zal verkopen. Demi 

vraagt of er een open bar zal zijn bij het gala. Rens zegt dat dit wellicht het geval 1085 

is, maar dat het nu nog te vroeg is om dit soort dingen vast te zetten. Maxime 

noemt dat er een verschil is tussen het feest en gala, waardoor de bijdrage aan gala 

hoger is. Klaas vraagt of het feest, het gala en het hele lustrum toegankelijk zijn 

voor oud-leden. Tori zegt dat dit het geval is en dat hier juist bij de begroting op is 

gerekend. 1090 

 Rens vervolgt zijn presentatie met de uitgaven, hij stelt dat er 2850 euro 

begroot is voor de almanak die naar alle leden gaat. De tweede uitgavenpost is 

voor het symposium, ongeveer 2500 euro. Rens zegt dat deze kosten met name 

naar de lunch, borrel en vergoeding voor de sprekers zullen gaan. De derde 

begrote uitgave is voor de opening van het lustrum, 500 euro. Rens geeft aan dat 1095 

dit een hoop geld is en de SLA nog niet goed weet wat ze precies willen doen, maar 

er is in ieder geval ruimte om een leuke opening neer te zetten. De volgende 

uitgave die Rens benoemt is de reünie, voor welke 800 euro vrijgemaakt is. Tijdens 

de reünie zullen alle VOLA-leden uitgenodigd worden. Ook zal de SLA een 

ouderdag en een sportdag organiseren, voor 700 euro en 800 euro respectievelijk. 1100 

Rens gaat verder met de uitgaven voor het lustrum en is aangekomen bij de 

mystery activiteit, voor welke 400 euro vrijgemaakt is, maar wat het precies 

inhoudt wordt nu nog niet prijsgegeven. Rens gaat feestelijk verder met de 

uitgaven voor het verjaardagsfeest, welke op de ACD-verjaardag gehouden zal 

worden en 2000 euro mag kosten. Ook zal de SLA een gala organiseren, gaat Rens 1105 

verder, hiervoor is maar liefst 4500 euro vrijgemaakt. Dan zijn er ook nog 

uitgavenposten voor de overhemden van de SLA voor 200 euro en promotie van 

het lustrum voor 500 euro, waar onder andere ook stickers onder zullen vallen. 

De standaard bankkosten bevinden zich ook op de begroting van Rens voor 550 

euro. Rens wil deze rekening opheffen tussen de lustrumjaren, omdat de rekening 1110 

dan niet gebruikt wordt. Dit betekent dat er bankkosten worden betaald voor een 

rekening waar niks mee wordt gedaan. Dan geeft Rens de kosten voor het 
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brouwen van het lustrumbier en zegt dat deze 1560,70 euro zullen bedragen, 

1415,70 euro voor het bier zelf, 100 euro voor het transport en 45 euro voor de 

etiketten. Als laatste geeft Rens aan dat nog een onvoorzien potje over is van 1115 

995,73 euro dat net iets meer is dan 5 procent van de totale begroting. Rens sluit 

af met het stellen dat de uitgaven daardoor op hetzelfde bedrag komen als de 

inkomsten, waardoor de begroting een nul-begroting is. Klaas vraagt of er al 

sprekers bekend zijn voor het symposium. Rens zegt dat er één spreker bekend is, 

maar dat die nog niet prijsgegeven wordt. Klaas adviseert aan professoren te 1120 

vragen of er een PhD-defence aankomt, omdat professoren hiervoor uit het 

buitenland komen. Michael vraagt wat er met het overgebleven geld gaat gebeuren 

als de rekening wordt opgeven. Rens is van plan dit op de ACD-rekening te zetten 

tot het volgende lustrum. Jelle vraagt of het misschien een goed idee is om geld 

van de ACD-spaarrekening te halen voor het lustrum, omdat de spaarrekening 1125 

blijft groeien. Rens denkt dat dit een goed idee is, maar dat er nu nog niet genoeg 

overzicht is over of dit nodig is. Demi noemt dat er vorig jaar een borrel was om 

de SLA-leden aan te wakkeren en ze vraagt of deze weer komt. Rens zegt dat dit 

onder promotie valt en dat hier dus geld voor is. Ook kan er nog gekeken worden 

wat er met het geld dat overblijft gaat gebeuren. Michael noemt dat er al 1000 euro 1130 

per jaar naar de SLA gaat vanuit het ACD als opmerking op Jelle. Sam noemt dat er 

geen stemming hoeft te zijn over deze begroting, maar dat dit een toelichting was. 

Er volgt applaus. Michael vraagt of er een KasCo komt voor de SLA. Tori noemt dat 

ze een eigen KasCo hebben. Michael noemt dat het bestuur de financiën van de 

SLA mag controleren. Rens zegt dat het bestuur inderdaad als KasCo voor de SLA 1135 

mag fungeren of dit mogen uitbesteden als ze dit zouden willen. Jelle noemt dat de 

SLA van vijf jaar geleden een aparte KasCo had en dat het misschien handig is om 

dit weer te doen. Lars noemt dat als het bestuur iemand wil inhuren om de 

financiën van de SLA te controleren de kosten voor de SLA zullen zijn. Rens denkt 

dat het een goed idee is als er een sollicitatie open wordt gezet voor een SLA-1140 

KasCo. Sam bedankt Tori en Rens nogmaals. Er volgt applaus. 

 

16. ACiD 
Nadav presenteert de opties voor het vervolg van ACiD aan de hand van een 

PowerPointpresentatie. Hij vertelt allereerst over de huidige situatie van blad 1145 

verspreiding. Er wordt verteld dat we het blad sturen naar (VOLA-)leden, 

donateurs, broertjesverenigingen en zusjesverenigingen. Dit kost ons ongeveer 

een vijfde deel van de ACD-begroting en dan komen er soms ook nog onverwacht 

portokosten bovenop. Hierbij komt ook dat het ACD de enige vereniging op 

Science Park is die het verenigingsblad op deze manier verspreidt. Andere 1150 

verenigingen versturen (deels) digitaal en/of geven de mogelijkheid om de bladen 

(deels) af te laten halen in hun ledenkamer. Hierna vertelt hij dat dit bij het bestuur 

twee vragen heeft opgebracht, namelijk of deze hoeveelheid geld het waard is om 

te besteden aan het blad en of het nog wel van deze tijd is om naar zoveel mensen 
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een gedrukt blad te sturen. Nadav vraagt aan de zaal of er tot dusver vragen zijn. 1155 

Er zijn geen vragen. 

 Nadav vervolgt zijn verhaal en zegt dat hij met behulp van bestuur en de 

Bladcommissie is gekomen op vier mogelijke opties om het blad te verspreiden. 

 Optie één is de huidige situatie te behouden. Dit heeft een aantal voordelen: 

er hoeft geen moeite gedaan te worden, de Acquisitiecommissie kan vertellen aan 1160 

mogelijke sponsoren dat ze met ons blad ruim vijfhonderd mensen bereiken en 

alle leden worden fysiek bij het ACD betrokken, ook als ze zelf niet actief zijn 

binnen het ACD. Er zijn natuurlijk ook nadelen aan deze optie, namelijk dat een 

groot deel van de mensen het blad niet leest of al in het hok leest. Tevens bestaat 

er een risico op portokosten en kost het nu al ongeveer een vijfde deel van de ACD-1165 

begroting. Als laatste is deze methode ook nog eens erg milieubelastend. Nadav 

vraagt of mensen vragen of toevoegingen hebben bij deze optie. Michael vraagt 

naar het risico op verzendkosten. Sam licht toe dat er naar ons WBS-element is 

gevraagd toen de CoBo-kaartjes verstuurd werden. Maarten noemt dat in theorie 

altijd portokosten betaald moeten worden. Jelle noemt dat bij acquisitie niet 1170 

genoemd hoeft te worden of het fysiek of digitaal verstuurd wordt en dat dit dus 

geen nadeel hoeft te zijn. 

 Nadav vervolgt met optie twee, “Beperkt drukken voor in het hok, volledig 

digitaal versturen en deels per post naar degenen die dit actief hebben aangegeven 

op een formulier”. Eén van de voordelen van deze optie is dat iedereen het blad 1175 

ontvangt op zijn of haar gewenste manier. Daarnaast bespaart deze optie geld en 

het wordt ook nog eens goedkoper wanneer de Bladcommissie besluit om meer 

bladen dan normaal te maken. Als laatste voordeel wordt genoemd dat deze optie 

minder milieubelastend is dan de huidige situatie. De nadelen zijn dat het mogelijk 

nadelig is voor acquisitie, het kan zijn dat sommige bedrijven fysieke reclame 1180 

liever sponsoren dan digitale reclame. Daarnaast kan een mogelijk nadeel zijn dat 

niet alle leden gelijk behandeld worden. Nadav vertelt dat als deze optie 

ingestemd wordt, alle leden via mail gevraagd zullen worden wat hun voorkeur 

van bezorging is. Daarnaast zal er gekeken worden of een nieuwe drukker 

mogelijk goedkoper is. Het doel is om dit uiterlijk voor het nieuwe boekjaar 1185 

geregeld te hebben. Nadav vraagt of mensen vragen of toevoegingen hebben bij 

deze optie. Maarten vraagt of het mogelijk is om goedkoop te drukken als we zo 

weinig zouden drukken. Nadav noemt dat er naar goedkopere opties gekeken gaat 

worden als deze of één van de volgende opties ingestemd wordt. Anissa vraagt of 

het aantal leden dat het blad moet ontvangen is teruggebracht in samenwerking 1190 

met de faculteit. Jari antwoordt dat dit niet is gelukt, omdat de gesprekken met de 

faculteit hierover dood zijn gelopen. Dit komt doordat elke vereniging een andere 

manier heeft van zijn ledenbestand bijhouden. Anissa vraagt hoe mensen die niet 

hun mail checken het blad zullen ontvangen. Nadav maakt een vergelijking met 

het donorregister en vertelt dat mensen die niet reageren automatisch het blad 1195 

digitaal en niet fysiek zullen ontvangen. Maarten noemt dat het geen probleem is 

voor BladNL als er vijftig exemplaren gedrukt gaan worden. Michelle vraagt of de 
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link naar het blad op de website komt of dat het blad als pdf-bestand gemaild gaat 

worden. Nadav zegt dat dit nog niet duidelijk is. 

 Nadav vervolgt met optie drie, “Beperkt drukken voor in het hok om op te 1200 

halen en enkel digitaal versturen”. Een voordeel van deze optie is dat leden gelijk 

behandeld worden. Daarnaast bespaart deze optie geld en het wordt ook nog eens 

goedkoper wanneer de Bladcommissie besluit of ze meer bladen dan normaal 

willen maken. Tevens voorkomt deze optie de mogelijkheid tot betalen van 

verzendkosten. Als laatste voordeel wordt genoemd dat deze optie minder 1205 

milieubelastend is dan de huidige situatie. Een nadeel is dat het mogelijk nadelig 

is voor acquisitie, het kan namelijk zo zijn dat sommige bedrijven fysieke reclame 

liever sponsoren dan digitale reclame. Daarnaast worden leden die het blad via de 

post willen ontvangen benadeeld. De kans wordt ook groter dat VOLA-leden, 

sponsoren en zusjesverenigingen het blad minder snel zullen lezen. Nadav vertelt 1210 

dat als deze optie ingestemd wordt er op zoek gegaan wordt naar een goedkopere 

drukker en wanneer het contract afgelopen is met de huidige drukker, de wordt 

geïmplementeerd. Nadav vraagt of mensen vragen of toevoegingen hebben bij 

deze optie. Rens noemt dat de VOLA minder voordeel heeft bij deze optie omdat 

blad juist een lokkertje is. Dit is dus een extra nadeel. Demi vraagt of het blad 1215 

ophaalbaar is in het hok. Dit is zo volgens Nadav. Tori vraagt of er geen optie kan 

komen voor een keuze tussen digitaal en fysiek. Nadav noemt dat dit optie twee 

is. Siza vraagt of ooit een bedrijf gevraagd heeft naar echte kopieën. Bart noemt 

dat dit niet zo is en dat er meer geld bespaard wordt met deze optie dan dat er 

mee verloren zal worden. Demi noemt dat het voor bedrijven aantrekkelijk is dat 1220 

vijfhonderd man het blad krijgen dus dat het blad even levendig gehouden moet 

worden. 

 Nadav komt aan bij de laatste optie, optie vier luidt: “Helemaal niet meer 

drukken, enkel digitaal versturen”. Een voordeel van deze optie is dat leden gelijk 

behandeld worden. Daarnaast bespaart deze optie geld en het wordt ook 1225 

goedkoper wanneer de Bladcommissie besluit als ze meer bladen dan normaal 

willen maken. Tevens voorkomt deze optie de mogelijkheid tot betalen van 

verzendkosten. Als laatste voordeel wordt genoemd dat deze optie een stuk 

minder milieubelastend is dan de huidige situatie. Een nadeel kan zijn dat het 

nadelig is voor acquisitie, het kan namelijk zo zijn dat sommige bedrijven fysieke 1230 

reclame liever sponsoren dan digitale reclame. Daarnaast is uit gesprekken met 

broertjesverenigingen en zusjesverenigingen gebleken dat wanneer de bladen 

enkel digitaal wordt uitgebracht, deze minder snel gelezen wordt. Als laatste 

nadeel wordt genoemd dat een mooi fysiek archief van bladen veel makkelijker en 

leuker is om door te spitten dan een digitaal archief. Nadav vertelt dat als deze 1235 

optie ingestemd wordt, er gewacht wordt tot het contract met de huidige drukker 

afgelopen is en dan de optie geïmplementeerd wordt. Nadav vraagt of mensen 

vragen of toevoegingen hebben bij deze optie. Jelle denkt dat deze optie niet leuk 

is voor de Bladcommissie. 
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 Nadav laat vervolgens op één dia alle opties zien en vraagt of mensen nog 1240 

opties missen en nog vragen hebben over één van de vier opties. Michael noemt 

dat het nutteloos is om vast te houden aan het aantal bladzijden als het blad 

digitaal wordt. Michael wil een optie toevoegen die lijkt op optie drie maar dan dat 

alleen VOLA-leden nog kunnen kiezen of ze het blad digitaal of fysiek willen. Dit 

wordt optie vijf. Klaas noemt dat veel leden op de VU het blad willen lezen. Nadav 1245 

reageert dat het blad ook in het VU-hok gelegd zal worden. Demi wil benadrukken 

dat acquisitie lastiger is geworden met het wegvallen van AkzoNobel en dat het 

blad belangrijk is voor acquisitie. Maarten noemt dat professoren het niet leuk 

vinden als ze het blad niet meer krijgen. Rens noemt dat de acquisitie die het blad 

oplevert niet de uitgaven waard is. Maartje vraagt hoe het blad verstuurd wordt 1250 

bij beperkte oplage: op de oude manier of de bladen zelf in enveloppen doen en 

stickers plakken. Dit gaat nog uitgezocht worden. Anissa vraagt hoeveel beperkt 

drukken is. Nadav denkt aan honderd bladen voor in het hok. Maxime vraagt of er 

gedacht is aan een nieuwe besteding van het geld dat bespaard wordt. Sam noemt 

dat er altijd verlies wordt gemaakt en dat het een goed idee is om dit gat hiermee 1255 

te vullen. Lars vraagt of het blad alleen in het hok neerleggen niet een te hoge 

drempel wordt voor leden om het blad te lezen. Nadav denkt dat dit inderdaad het 

geval kan zijn. Hij denkt verder dat deel van de ervaring is om het blad fysiek in je 

handen hebben is. Rens vraagt vanaf wanneer de gekozen optie ingaat. Nadav zegt 

dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren. 1260 

 Er wordt gestemd over het vervolg van de distributie van het blad. 

Niemand stemt op optie één. Optie twee wordt vervolgens per acclamatie 

aangenomen. 

 

17. WVTTK 1265 

 

Er is verder niets ter tafel gekomen. 
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18. Rondvraag 
- Marit vraagt of de almanak en de vorige almanak op de website worden 1270 

gezet. De ALV vindt dit een goed idee maar dan moet het smoelenboek er 

wel uitgehaald worden. Verder noemt Marit dat de almanak niet meer 

verstuurd maar nog wel gedrukt wordt. 

- Maxime vraagt wat er bekend is over de verdere verdeling tussen de UvA 

en de VU en wat het bestuur voor plannen heeft qua promotie van de VU. 1275 

Sam noemt dat er vorige week een gesprek is geweest met het 

gebouwbeheer van de VU en dat bij dit gesprek als grootste punt naar 

voren gekomen is om het VU-hok zo leuk mogelijk te maken voor iedereen. 

Verder worden zoveel mogelijk activiteiten op de VU georganiseerd.  

- Tori vraagt of het mogelijk is om ook meteen in de mail voor het blad over 1280 

de digitale of fysieke versie de leden ook de optie te geven of ze de almanak 

digitaal of fysiek willen ontvangen. Sam reageert dat de Almanakcommissie 

en de Bladcommissie hier samen over moeten praten. 

 

19. Sluiting 1285 

 
Voorzitter Sam Hulscher sluit de vergadering om 21:50 uur. 


