
ALV 4 Studievereniging Comenius – 2020/2021 
 

Datum:  16-09-2021  
Tijd:  17:30 - 19:30 
Locatie:  Roeters Eiland Campus 
Aanwezig: Eva van Leeuwen, Lotte Westerhout, Ravi Fresen, Sander Birkhoff, Yente Jansma, 
Vera Huttenga, Lotte Barendse, Ilja Vos, Puck van Meerveld, Lilla van der Lek, Matthijs van der 
Scheun, Marieke Mul, Tessa Hartman, Lise Prikanowski, Annabel Beusker, Lenrine Dalmeijer, Thijs 
Ossewaarde, Olga van der Pol, Kim de Hoogen, Jette Oestmann, Tim Wagelaar, Niek Zijlstra, Sofie 
Hoefnagel, Mike Verheul, Karen Groot, Saskia Planje, Liza Schavemaker, Iris Brekelmans, Max Fleer. 
 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen vorige ALV (17-06-2021) 

a. Vastgesteld 

3. Vaststellen agenda 

a. Vastgesteld 

Vragen:  

Lid 1: moet er niet bij de agenda dat de vorige RvA en KasCo worden gedechargeerd? 

Voorzitter 2020-2021: Dit wordt erbij benoemd inderdaad, maar is geen los agendapunt. 

4. Mededelingen 

5. Ruimte voor ingebrachte stukken door leden 

a. Geen ingebrachte stukken. 

Als er minimaal 2 dagen voor aanvang schriftelijke punten worden ingebracht door leden 

worden die hier besproken. 

6. Presentatie jaarverslag 2020-2021 

a. Algemeen 

i. Wij hebben hierin alles opgeschreven hoe het afgelopen jaar is gegaan. De 

bijzondere dingen zullen wij tijdens deze ALV verder toelichten. 

ii. Lustrum 



1. Wij waren dit jaar een bijzonder lustrumjaar. We waren ontzettend 

hard bezig met de LusCo om een hele week te organiseren, maar de 

maatregelen lieten dit niet toe. Daarom is er een lustrumdag 

geweest, waarbij veel merchandise was en veel verschillende 

activiteiten. Ook in andere activiteiten bij commissies zaten er 

verwijzingen van het lustrum in. 

2. De almanak zal hopelijk binnenkort te koop zijn voor leden. Dit komt 

op onze sociale media nog. 

3. Wij kijken terug op een bijzonder, maar vooral ook leuk lustrumjaar. 

iii. Corona 

1. Bij alles wat we hebben gedaan, waren meerdere plannen voor 

opgesteld. Niet alles ging even goed. Sommige dingen moesten op 

het laatste moment veranderd worden. Al met al hebben wij veel 

online en fysieke activiteiten kunnen organiseren. 

b. Communicatie 

i. Wij hebben een aantal Whatsapp-groepen waarin wij de communicatie 

geordend probeerden te houden. Ook bestuurvergaderingen hebben wij 

flexibel ingepland afgelopen jaar. 

ii. Wij hebben minder één op één geevalueerd. Het voelde minder nodig, maar 

achteraf hadden wij dit graag meer gedaan en hebben wij dit ook 

meegegeven aan nieuw bestuur. 

iii. Wij hebben de oud-bestuursleden weten te betrekken tijdens een oud-

besturenborrel. Het was super gezellig en er waren zelfs bestuursleden uit 

2013. 

c. Bestuursoverdracht 



i. Wij hebben met een WerfCo en een SoCo gewerkt. De WerfCo bestond uit 

de voorzitter en de commissaris sociaal, maar als we daarop terugkijken was 

het handiger om de voorzitter in de SoCo te stoppen. De voorzitter had 

namelijk ook geen commissies die zij coördineerde. Ondanks dat hebben wij 

een voltallig bestuur weten te vinden. Er is veel online werving geweest 

door een open bestuursvergadering en een ‘bakkie met bestuur’. Dit jaar 

zijn er oud-bestuursleden in de WerfCo geweest, zij hadden namelijk een 

poel met mensen die het jaar ervoor nog twijfelden en daarbij konden deze 

mensen nogmaals benaderd worden. 

ii. Het inwerkweekend is soepel verlopen. Wij hebben de Commissaris 

Onderwijs van 2019-2020 gevraagd om de nieuwe Commissaris Onderwijs in 

te werken. 

d. Leden 

i. Er zijn aan het begin van het jaar veel leden geworven. De voorzitter is bij 

veel werkgroepen langs geweest. We hebben ook veel actieve nieuwe leden 

geworven. Wij zien hierin ook een grote stijging van UPvA studenten. De 

ALU hebben wij fysiek kunnen organiseren en was een speurtocht door 

Amsterdam. Niet iedereen kon hierbij aanwezig zijn, maar wel zoveel 

mogelijk. 

ii. Wij hebben het alumnilidmaatschap gewijzigd van 50-jaar naar 100-jaar. 

e. Commissies 

i. De aanmeldingen zijn dit jaar voorspoedig verlopen. In sommige commissies 

was wat uitval. Dit is altijd opgevangen door andere commissieleden of de 

coördinatoren. De IntroCo en de ConCo zijn halverwege het jaar begonnen. 

Met de ConCo was dit voor het eerst, dit is tot nu toe goed bevallen. 



ii. Het openen van de nieuwe aanmeldingen is gestart voor de zomervakantie. 

Dit bevalt ook goed. 

iii. AcquiCo 

1. Ze hebben 990 euro binnengekregen dus net niet het doel van 1000 

euro behaald. 

iv. AcCo 

1. Alles ging zijn gangetje. Normaal gesproken proberen we met de 

AcUPvA samen te werken, maar zij hebben geen online activiteiten 

georganiseerd. De samenwerking heeft daarom niet 

plaatsgevonden. 

v. BoCo 

1. Er waren veel online borrels. Gelukkig ook aan het eind wat fysieke 

borrels die altijd goed liepen. Niet alle borrels waren op de reguliere 

borreltijden, waardoor de BoCo niet altijd zelf aanwezig kon zijn. 

vi. EduCo 

1. Heeft afgelopen studiejaar vier activiteiten georganiseerd en de 

vijfde is deze maand. 

2. De fysieke documentaire avond was een succes ondanks de 

treinstoringen in het land. 

vii. FeCo 

1. Het online feest en het fysieke feest waren een groot succes. Het 

zijn er wel twee geworden in plaats van drie afgelopen jaar. 

viii. GROEI 

1. De laatste editie komt dit studiejaar uit. 



2. De GROEI wordt op bestelling geprint, dit i.v.m. duurzaamheid en 

afgelopen jaar konden wij natuurlijk niet op de UvA de GROEI 

verspreiden. 

3. Tot slot zal er meer gepromoot gaan worden aankomend jaar voor 

de GROEI. Er is nog weinig bekendheid. 

ix. IntroCo 

1. Het zal dit jaar weer een weekend zonder overnachting moeten 

worden. 

x. KasCo 

1. De administratiecontrole moest online plaatsvinden, dit werd als 

minder prettig ervaren. 

2. Het was wel goed te doen. 

xi. LusCo 

1. In plaats van een lustrumweek is er een lustrumdag georganiseerd 

en er wordt nog steeds gewerkt aan de almanak. 

xii. ReCo 

1. Last minute is er een expeditie in elkaar gezet, waarbij wij zijn gaan 

surfen in Scheveningen. 

2. De reis is verplaatst naar de kleine reis voor studiejaar 2021-2022. 

f. Familieavond 

i. Heeft dit jaar niet plaatsgevonden door weinig aanmeldingen. Het brengt 

online niet dezelfde sfeer over als een fysieke familieavond. 

g. Internationale studenten 

i. Dit jaar een online pannenkoekencursus. De opkomst was niet super hoog, 

maar er waren ook niet veel studenten. De promotie verliep via de docenten 



en dit was niet ideaal. Wij hebben dit meegegeven aan nieuw bestuur. Ook 

hebben wij geadviseerd om de masteractiviteit hierbij samen te voegen. 

h. Comeniuskamer 

i. Dit jaar konden wij geen fysieke ledenuurtjes organiseren. Het online 

ledenuurtjes was te weinig behoefte aan. Wij hadden vragenuurtjes en de 

online borrels. 

ii. Contract kostbare spullen: hier is de Comenius Box aan toegevoegd. 

i. Boekverkoop 

i. Athenaeum Boekhandel is gestopt. Hierdoor was de boekverkoop dit jaar 

onvoorspelbaar. Veel boeken konden niet of pas heel laat geleverd worden. 

Wij hebben een nieuwe boekpartner: SmartBooks. Wij zijn nog aan het 

ontdekken hoe deze samenwerking gaat verlopen. Tot nu toe verloopt dit 

goed en denken zij goed met ons mee. 

j. Samenvattingen 

i. Wij hebben voor meer samenvattingen gekozen om te promoten op social 

media. Het contact is ook makkelijker, omdat er via de Instagram DM 

contact gelegd kon worden voor vragen. 

k. Bijlessen 

i. Wij hebben meer bijlessen dan normaal gehad afgelopen jaar, omdat er veel 

behoefte aan was afgelopen jaar. 

l. ALV 

i. Ze waren afgelopen jaar online. Er was overal een goede opkomst. Daar 

waren wij erg blij mee. De online organisatie was even nieuw en wennen, 

maar dit krijg je snel door en is soepel verlopen. 

m. Sociale media 



i. Wij hebben de Facebook bijlessenpagina opgeheven. Ook is de snapchat 

verwijderd, want die werd al drie jaar niet meer gebruikt. Wij hebben meer 

gebruik gemaakt van WhatsApp. Wij hebben de Comenius Coming Soon 

WhatsApp-groep en dit wordt als prettig ervaren. 

n. ASVA 

i. Wij hebben voornamelijk gebruikgemaakt van het Rechtsbureau van de 

ASVA. Zij hebben ons goed advies gegeven en hebben ons verder geholpen. 

Daar waren wij erg tevreden over. 

o. LOOP 

i. Dit was dit jaar online. Hiervan hebben wij gemerkt dat er voornamelijk 

ervaring gedeeld werden tijdens vergadering. Dat was wat wij er uit hebben 

kunnen halen. Aan het einde van het studiejaar is er een fysieke 

bijeenkomst geweest, om de nieuwe en oude besturen te leren kennen. 

p. Onderwijsinstituut 

i. Wij hebben regelmatig geüpdatet met de onderwijsdirecteuren. Ook 

hebben wij dit jaar met de studieadviseurs adviesuurtjes georganiseerd en 

voor een docent zijn er vragenuurtjes geweest online. Dit om een open deur 

te vormen voor studenten die hen anders moeilijk kunnen vinden. 

q. Fv-FMG 

i. Study Active Certificate (SAC) dit jaar is het design afgemaakt en de 

administratie gedaan. Het watermerk bleek toch niet goed te zijn, maar hier 

komt nog een staartje aan. 

ii. Vanaf 2020-2021 wordt de SAC bijgehouden. 

r. Professionalisering 



i. Wij hebben dit jaar gewerkt aan de duurzaamheid door herbruikbaar servies 

aan te schaffen, minder GROEI exemplaren te printen, vega(n) opties 

aangeboden en gekeken naar de Green Commitment. 

s. Confidentieel Contactpersoon 

i. Komende jaar zal hier een beleid voor komen. 

t. Presidium 

i. Er wordt deze ALV een presidium gepresenteerd. Het presidium is de 

commissie die de ALV’s  

u. Sponsoring 

i. Wij hebben een aantal langere termijndeals gesloten afgelopen jaar. 

v. Digitalisering van Comenius 

i. Wij hebben van de UvA een Zoom-account gekregen om hier gebruik van te 

kunnen maken als vereniging. Ook hebben wij een Discord-server gebruikt 

voor de online borrels. Ook is er een Steam-account aangemaakt voor 

Jackbox. 

Vragen 

Lid 2: zijn er nog plannen voor komend jaar voor het bestellen van de GROEI? 

Voorzitter 2020-2021: wij hebben aangeraden om op bestelling te houden en om er een paar extra 

te drukken voor verspreiding. Dat is verder aan het volgende bestuur. 

Lid 2: docenten vonden het altijd leuk om de GROEI te kunnen lezen, hebben zij ook de keuze gehad 

voor een abonnement? 

Voorzitter 2020-2021: jazeker, hier heeft ook zeker één docent gebruik van gemaakt. 

Lid 1: er is veel stress voor docenten te werven voor het introductiekamp, is hier nog een plan voor 

voor komende jaren? 



Commissaris Sociaal 2020-2021: er is wel iets in de medewerkersnieuwsbrief gezet en het is wel 

handig om van te voren docenten nog één op één te mailen. 

Lid 1: ik hoor dat er een almanak komt, maar wanneer? 

Lid 3: weten we nog niet. 

Lid 1: de samenvattingen zijn met literatuurlijst vanwege de plagiaat toch? 

Secretaris 2020-2021: dit moet inderdaad zijn plagiaat dus moet nog worden aangepast. 

Lid 4: wordt er dit jaar extra gedaan voor de familieavond van tweedejaars? 

Commissaris Onderwijs 2021-2022: er komt inderdaad meer promotie en het programma is al rond. 

We moeten nog kijken wat de capaciteit wordt. Er kan wel een limiet komen op hoeveel mensen je 

mee mag nemen. 

Lid 4: hoe is de commissie bij SmartBooks? 

Penningmeester 2020-2021: wij hebben 8% op Nederlandse boeken en 13% op anderstalige boeken. 

Wij krijgen 5% commissie ook over de tweedehandsboeken. 

Voorzitter 2020-2021: er is dit jaar ook de mogelijkheid voor het kopen en verkopen van 

tweedehandsboeken. 

Lid 5: Athenastudies verdienen geld met de bijlessen. Hoe staat Comenius hier tegenover in 

vergelijking met ongelijke kansen? 

Penningmeester 2020-2021: de UvA vind ook dat we geen bijlessen moeten organiseren, maar 

studenten hebben hier wel behoefte aan. De UvA biedt dit dus niet aan, maar wij doen dit wel. 

Commissaris Onderwijs 2020-2021: staat de UvA open voor gesprek? 

Lid 1: de opleiding is zich hiervan bewust, maar willen sowieso niet dat de bijlessen op de campus 

plaatsvinden. 



Lid 6: vanuit de UvA is het idee dat je bijles geeft als je onderwijs niet voldoende is. 

Lid 1: Welke bijlessen die extra zouden komen zijn doorgegaan? 

Penningmeester 2020-2021: voor Diagnostiek hebben ze geen docenten kunnen vinden. Alle andere 

hebben zij aan kunnen bieden. 

Lid 2: wordt de SAC bij de diploma-uitreiking van dit jaar al toegevoegd op 14 oktober? 

Voorzitter 2020-2021: dat is nog niet duidelijk. Hier gaat tijd overheen. 

Lid 7: hebben jullie zelf de green commitment ondertekend? 

Voorzitter 2020-2021: wij hebben dit als Comenius niet afgelopen jaar gedaan. Wij wilden te tijd 

ervoor nemen om het goed door te nemen. Het is een streven dus je zit niet ergens aan vast. 

Lid 7: er zitten wel beperkingen aan dus kijk hier goed naar. 

Lid 8: hoe zit het met Teams? 

Voorzitter 2020-2021: wij waren hier mee bezig, maar er kwamen veel kinderziektes en problemen 

naar boven. Wij hebben hiervan ook een training gehad, maar onze vragen konden niet beantwoord 

worden. Het plan ligt er vanuit de UvA.  

7. Stemming jaarverslag 2020-2021 

a. Unaniem ingestemd 

b. 19 stemmen voor 

8. Presentatie realisatie 2020-2021 

a. In de eerste kolom is de rekening, welke post is het. De tweede kolom zijn de 

uitgaven van afgelopen jaar, de derde om de inkomsten. De vierde kolom is het 

resultaat van de inkomsten – uitgaven. De vijfde kolom is het begrote bedrag dus de 

verwachting die wij hadden. Aan het einde zie je het verschil. 



b. Er is bij secretariaat iets meer geld uitgegaan, omdat we een box hebben gekocht en 

het Zoom-account heeft wat meer gekost. 

c. Representatie hebben wij geld overgehouden, omdat wij niet heel veel 

ConstitutieBorrels hebben gehad. 

d. Er is een verschil van 3369,67 geweest, er zijn dit jaar een aantal activiteiten niet 

doorgegaan en goedkoper geworden. Door corona hebben we veel geld over. 

e. Bij samenvattingen hadden we wat geld over. 

Vragen 

Lid 1: wordt de student-docent activiteit niet georganiseerd door de opleiding? 

Penningmeester 2020-2021: ja klopt, maar wij hebben die subsidies niet aangevraagd en wel 

verwacht waardoor er een verschil komt. 

f. Er komt nog een verandering bij het bedrag van de AcCo en er moet nog 5 euro af 

van de SymCo, want hierin is iets fout gegaan bij de betaling door een lid. 

g. Het streefbedrag van de AcquiCo daar horen de bijlessen niet bij. 

h. De BoCo heeft heel veel geld over. 

i. Ook bij de ConCo is er geld over. 

j. Het laatste diner van de DinerCo hebben wij groots aangepakt, hierdoor zijn wij 

eroverheen gegaan met 89,83. 

k. Het FMG-feest hebben wij aan bijgedragen vanuit de FeCo 

l. De GROEI heeft een groot verschil van 1098,05 in de min, maar hier krijgen wij nog 

subsidie voor vanuit de opleiding. 

m. De KasCo en RvA hebben nog veel budget over. 

n. De ReCo heeft 1609,57 over. Dit komt onder andere door de vouchers van afgelopen 

jaar. De grote reis is wel al betaald en zal de kleine reis in 2022 worden. 

o. De SymCo heeft heel veel geld over. 



p. De VoCo heeft minder geld uitgegeven aan trainingen. 

q. Het opzetten van een commissie is dit jaar niet gebeurd. 

r. Wij hebben een flinke ledenstijging in reguliere en alumni. Dit komt ook door 

betaalverzoeken. Hierdoor hebben wij hier ook meer inkomsten gehad. 

s. Wij hebben minder geld binnengekregen dan verwacht, maar kregen dit jaar ook 

geld van het afgelopen jaar nog binnen. 

t. Wij moesten rente betalen en hier hadden wij geen rekening mee gehouden, maar 

ging maar om -0.19. 

u. Wij hebben op onvoorzien geld uitgegeven vanwege het oplossen van de problemen 

bij de boekverkoop. 

v. De LusCo heeft nog 1660,45 over. Wij hebben nooit een factuur gehad voor de 

tasjes, wij moeten deze officieel dus nog betalen, dit hebben wij neergezet bij de 

crediteuren. 

w. Er is in totaal 3918,43 over dit jaar. 

x. Er is nog ergens een busvoucher van 2019-2020, hier zijn wij nog naar op zoek. Het 

geld wat in de kas zit moet nog gestort worden. 

Vragen 

Lid 9: de spaarrekening loopt enorm op. Willen wij verlies gaan draaien volgend jaar? 

Penningmeester 2020-2021: Het lijkt mij wel een goed plan, want als vereniging dien je geen winst 

te maken. 

Penningmeester 2019-2020: Je zou als vereniging genoeg geld moeten hebben zonder je vaste 

inkomsten en dat hebben wij heel erg. 

9. Stemming realisatie 2020-2021 

a. Unaniem ingestemd 

b. 18 stemmen voor 



10. Overschotsvoorstel 2020-2021 

a. Wij hebben veel geld over dus daarvoor een overschotsvoorstel. De commissies die 

geld overhadden, krijgen dit geld er volgend jaar bij. 

b. De BoCo krijgt meer geld omdat wij niet meer gaan borrelen met Pegasus. 

c. De ConCo krijgt meer geld, omdat de subsidie voor het congres geweigerd is. 

d. Wij hebben ervoor gekozen om budget vrij te maken voor de bestuursontmoeting 

en de assessmentdag. 

e. Ook hebben wij geld vrijgemaakt voor het uitbreiden van het servies van de 

vereniging. Hiervan kregen wij ook geld van het onderwijsinstituut als 

Lustrumcadeau. 

f. Wij zouden graag zien dat er een lamineermachine wordt aangeschaft. 

g. Bij de FeCo is er meer geld, omdat wij verwachten dat Comenius zonder andere 

verenigingen de feesten zal kunnen organiseren. 

h. Ook voor de bestuursactiviteiten hebben wij meer geld inbegroot, omdat wij vinden 

dat hiervan meer georganiseerd kan worden door de bestuursleden. 

i. Ook hebben wij gekozen voor meer geld naar de ALU 

j. Het totale overschot bedraagt 3918,43 

k. Ook zijn er reisvouchers over 

Lid 10: Er is veel geld over voor het lustrum. Het lustrum is de komende 5 jaar nog niet. Waarom 

kiezen jullie om dit door te schuiven? 

Penningmeester 2020-2021: elk jaar wordt er 500 euro meegespaard. Je kan er ook als alumni na 5 

jaar nog bijzijn. 

Lid 6: de EduCo gaat volgens mij een activiteit minder organiseren. Waarom krijgen zij meer geld? 

Commissaris Sociaal 2020-2021: Er zijn 4 activiteiten in een studiejaar. Dit is gelijkgetrokken met de 

AcCo. 



Lid 6: er gaat 250 euro naar de commissieprijs, terwijl er 50 gaat naar de ALU. Waarom ga je zoveel 

geld in de commissieprijs doen? 

Penningmeester 2020-2021: Ook de prijzen van 2019-2020 moeten nog betaald worden en die van 

2020-2021 dus dit wordt allemaal bij elkaar opgeteld. 

Lid 1: ConCo, EduCo en SymCo. Er is bij de SymCo geld over, waarom gaat daar 100 euro in? Bij het 

Congres is er geen subsidie, waarschijnlijk krijg je dit dan volgend jaar ook niet. Moet er dan niet 

vanuit de EduCo en SymCo geld naar de ConCo? 

Penningmeester 2020-2021: vorig jaar is er ook een overschot geweest van 50 euro voor de SymCo. 

Dit overschotsvoorstel is vóór de afwijzing van subsidie gemaakt. 

KasCo lid: als we nog gaan zitten en verlies willen draaien met de nieuwe KasCo, dan kan er meer 

geld worden vrijgemaakt voor de ConCo. 

11. Stemming overschotsvoorstel 2020-2021 

a. Ingestemd 

b. 14 stemmen voor 

c. 0 stemmen tegen 

d. 4 stemmen blanco 

e. 1 stem onthouden 

12. Presentatie presidium 2021-2022 

a. Wij hebben gekozen om te zoeken naar een presidium en hebben sollicitaties gehad, 

waar een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris uit voortgekomen zijn. 

b. Naar ervaring met de secretaris en haar motivatie, zouden wij haar erg geschikt 

vinden voor het presidium. 

c. Er is nog weinig ervaring met de voorzitter, maar dit verhoogt alleen maar de 

objectiviteit. Uit haar motivatie blijkt dat zij goed orde kan houden. 

d. De vice-voorzitter is erg betrokken geweest en betrouwbaar afgelopen jaar al. 



e. Het is natuurlijk het eerste presidium dat Comenius zal hebben. Zij zullen 

samenwerken en opstarten met het nieuwe bestuur. 

Vragen 

Lid 4: het is natuurlijk fijn dat de voorzitter objectief is, maar is zij ooit aanwezig geweest bij een 

ALV? 

Voorzitter 2020-2021: nee. Maar zij worden goed ondersteund en zullen ook bij ALV’s van andere 

verenigingen kijken hoe dit moet. 

Lid 1: waar is de rest van het presidium? 

Voorzitter 2020-2021: Zij konden niet vanwege persoonlijke omstandigheden. 

Secretaris 2021-2022: is dit iets wat wij vaker kunnen verwachten? 

Voorzitter 2020-2021: wij hadden nu op korte termijn een besluit genomen, daarom was het voor 

hen tekort dag. 

Lid 3: in hoeverre kan jij garanderen dat zij het niet halverwege het jaar afweten? 

Voorzitter 2020-2021: dat kan je nooit garanderen. Maar wij hebben er wel vertrouwen in dat dit 

niet gaat gebeuren. 

Lid 1: is er iets van een contract/regels/handleiding waar zij zich aan moeten houden? 

Voorzitter 2020-2021: er is inderdaad voorwaarde en een commissiehandleiding. 

Lid 4: hoever van te voren hebben zij gehoord dat zij het zouden worden? 

Voorzitter 2020-2021: 2 dagen geleden. 

Lid 9: dit hoort toch bij het volgende bestuur, waarom presenteren jullie dit? 

Voorzitter 2020-2021: wij hebben dit opgestart en een presidium gekozen. 



Lid 9: dus het gaat altijd zo? 

Voorzitter 2020-2021: Normaal kiest het presidium zijn opvolgers. 

Commissaris Onderwijs 2021-2022: wie waren er nu wel betrokken bij deze keuze? 

Voorzitter 2020-2021: de RvA is hierbij betrokken geweest. 

Lid 1: Hoe gaan jullie hier op evalueren? 

Voorzitter 2020-2021: door middel van een vergadering zal dit worden geëvalueerd. 

13. Stemming presidium 2021-2022 

a. Ingestemd 

14. Update statutenwijziging 

a. De statuten liggen bij de notaris. Wij kwamen erachter dat er nog recentere statuten 

zijn. Deze waren niet in ons bezit. Op dit moment zijn wij in contact met de notaris 

en de akte wordt opgemaakt op dit moment. 

15. Uitreiking commissiebattle 

a. Plaats 3: AlumniCommissie met 565 punten 

b. Plaats 2: IntroductieCommissie met 605 punten 

c. Plaats 1: ActiviteitenCommissie met 1196 punten 

16. Officiële bestuursoverdracht 

17. Contract kostbare spullen 

a. Ondertekend 

18. Presentatie voorgestelde RvA 2021-2022 

Lid 4: waarom gekozen voor een Machiavelli lid? 

Voorzitter 2020-2021: Bij extern zaten 3 mensen waarvan 1 Machiavelli lid. Nieuw bestuur heeft zelf 

gekozen voor Machiavelli lid. 

Lid 4: in hoeverre kennen jullie de RvA? 



Voorzitter 2021-2022: twee leden van de RvA waren al bekenden. Onze secretaris van dit jaar kende 

bijna iedereen al. 

19. Stemming voorgestelde RvA 2021-2022 

a. Unaniem ingestemd 

b.  14 stemmen voor 

20. Presentatie voorgestelde KasCo 2021-2022 

Voorzitter 2020-2021: Het externe KasCo lid zit in meerdere KasCo’s, red je dat? 

Extern KasCo lid: ik heb er 6. Maar ik heb er vertrouwen in dat dit lukt. 

Lid 6: Waarom 4 ipv 3 KasCo leden? 

Penningmeester 2021-2022: Omdat op deze manier iemand kan uitvallen en er dan alsnog 

geKasCo’d kan worden. Er is 3 man nodig voor goedkeuring van de begroting. 

Lid 11: Moet externe KasCo lid altijd ja geven? 

Voorzitter 2021-2022: Dit maakt niet uit, van KasCo wordt altijd objectiviteit verwacht vanuit hun 

functie. 

21. Stemming voorgestelde KasCo 2021-2022 

a. Unaniem ingestemd 

b. 15 stemmen voor 

22. Aankondiging evenementen 

a. TEDuco talk, nog paar plekjes vrijgekomen voor borrel vanavond!! 

Introductieweekend 1&2 oktober. Symposium, ledenuurtje, familieavond, 

funfunfun. 

23. Datum volgende ALV 

a. 11 November 

24. WVTTK 

25. Rondvraag 



Lid 6: Externe request een flesje rood voor zijn deelname aan de RvA, kan dit geregeld worden? 

Voorzitter 2021-2022: dit komt vast goed hahaha 

Lid 5: gaan we nog eten voor de borrel?  

Voorzitter 2021-2022: Je mag lekker iets bestellen en daar opeten 😊😊 

26. Afsluiting 

 


