
Spoed ALV Studievereniging Comenius 2022-2023 Agenda

Datum: 20-10-2022

Tijd: 17:00-18:00

Aanwezigen: Isa Dekker, Gijs Boomstra, Maria Dijkstra, Aafke van Meer, Jasmijn Seleski, Suzan Ros,

Olga van der Pol, Sander Birkhoff, Karen Groot, Eva van Leeuwen, Lotte Barendse, Matthijs van der

Scheun, Iris Brekelmans, Mike Verheul, Vera Huttenga, Roos van Weers, Zuzanne Rej, Iman Abouricha,

Cleo Van Rhee

Locatie: A2.09

1. Opening

17:26 de vergadering is geopend

Lid 1: Heb je de lepel?

De voorzitter van de ALV: Nee.

Lid 2: Wil je een beker?

De voorzitter van de ALV: Ik heb ook een mes.

De voorzitter van de ALV gaat uiteindelijk voor de beker.

Welkom op deze laatste spoedALV op de valreep met deze voorzitter en secretaris van de ALV.

Wat fijn en belangrijk dat jullie er zijn. Met oog op de tijd verder tot de orde van de dag.

2. Vaststellen agenda

Agenda vastgesteld. Geen aanvullingen.

3. Mededelingen

Commissaris Onderwijs: Ik hoest, maar ik heb geen corona. Ga ik harder hoesten, dan loop ik

meteen naar buiten.

4. Voorstel nieuw bestuurslid voor bestuurbeurs

De voorzitter van het bestuur presenteert dit.

De voorzitter van het bestuur hoopt dat het voorstel is gelezen. De korte samenvatting, zoals

vermeld in de nazending volgt:

De penningmeester van het bestuur heeft zijn BSA niet behaald en kan dus geen



bestuursbeurs ontvangen. Er is toch de wens hem te compenseren voor zijn bestuursjaar. Het

voorstel is het aanstellen van een bestuurslid, dat als enige taak heeft de bestuursbeurs te

ontvangen en over te maken naar de penningmeester van het bestuur, contractueel

vastgelegd. Dit voorstel is door alle adviesorganen heen gegaan.

Lid 3: Aan de penningmeester van het bestuur, je studeert op dit moment wel, maar je kan op

dit moment geen bestuursbeurs krijgen. Hoe zit dat dan?

De penningmeester van het bestuur: Ja dat klopt. Het behalen van een BSA is een

voorwaarde voor een bestuursbeurs, om eerstejaars te ontmoedigen een bestuursjaar te

doen. Ik heb mijn BSA niet gehaald op 3 punten, maar ik kan het wel aan. De redenen zijn

inmiddels wel vervallen.

Lid 1: De tentamenweek komt er nu aan, zou het nog kunnen dat je je beurs krijgt als je

punten haalt?

De penningmeester van het bestuur: Nee, omdat ik het aanvankelijk niet heb gehaald, telt

mijn BSA alleen als ik de volle 60 punten heb. Tevens ligt de deadline voor de aanvraag van de

bestuursbeurs op 1 november.

Verder geen vragen.

De voorzitter van het bestuur: Wij willen als bestuur graag Vera Huttenga aandragen als

kandidaats algemeen bestuurslid. Vera is al bekend bij de vereniging en heeft al een

bestuursjaar gedaan, zo ontnemen we eventueel toekomstig bestuurslid geen kans op een

beurs af.

Lid 3: Ja, dat had ik gelezen maar ik snapte het niet helemaal. Heeft Vera niet al een beurs

gehad?

Vera Huttenga: Vorig jaar had ik geen recht op een bestuursbeurs want ik studeerde aan de



VU. Verder was het bedrag van de bestuursbeurs vorig jaar anders, waardoor de beurzen toch

verdeeld konden worden.

Lid 3: Vraag aan de RvA, is er een afweging die jullie hebben gemaakt in jullie advies?

Lid 4: Ja, we hebben er goed over nagedacht. Het leek een beetje op de situatie van vorig

jaar, maar dit jaar hebben we meer leden en gaat het dus om een aanzienlijk groter bedrag,

dat lastiger op te vangen is. De commissaris onderwijs krijgt ook nog een aantal maanden

beurs van haar andere activiteiten. We hebben dit advies gecheckt bij verschillende organen

en dit leek de enige oplossing, de penningmeester van het bestuur verdient ook zijn geld.

Lid 5: Ik wil ook zeggen dat de KasCo zich hierover gebogen heeft. We hebben er op gelet dat

onder andere het juridisch goed geregeld is en dat de opleidingsdirecteuren het er mee eens

zijn. Zo zijn er nog meer eisen geweest waar de KasCo ook op heeft gelet.

5. Stemming

Vandaag een tweeledig stemming. De stemming rondom het voorstel gaat met handen en de

stemming op de persoon gaat met briefjes. De voorzitter van de ALV legt de stemopties en

machtigingsregels uit. Opletten: Blauwe jasjes niet te verwarren met blauwe truien. Er zijn

geen alumnileden en externe leden aanwezig, dat is makkelijk. Opvallend: Vera Huttenga mag

wel op het voorstel stemmen, maar niet op de voordracht van de kandidaat. Afijn, alles is

duidelijk.

Mike Verheul en de voorzitter van de ALV tellen de stemmen.

a. Stemming voorstel

Voor: 12

Tegen: 1



Blanco: 0

Onthouden: 0

Het voorstel is ingestemd.

Opmerking uit de zaal: Waarom kun je eigenlijk iemand machtigen om je te

onthouden van stemmen?

Applaus.

De voorzitter van de ALV vindt dat we moeten investeren in een hamer en slaat uit

pure wanhoop maar met de beker op de tafel.

Lid 1: Ik heb nog een vraag aan het bestuur. Stel de voorgedragen kandidaat wordt

niet ingestemd, is er dan een andere optie paraat?

De voorzitter van het bestuur: Ik denk dat we daar gezamenlijk over na gaan denken.

De penningmeester van het bestuur: Dan gaan we huilen.

Lid 4: Ja dan gaan we elke week dit doen.

De secretaris van de ALV: Ja, mag ik dan elke week gestresst hierheen?

b. Stemming Kandidaat

Vera Huttenga verlaat de ruimte.

De voorzitter van de ALV: Zijn er vragen nu Vera niet in de ruimte is?

Lid 6: Zijn er specifiek dingen in de statuten die lastiger worden als Vera bestuurslid

zou zijn?

Lid 4: Statutair gezien moet er elk jaar een nieuw bestuur aangedragen worden.

Lid 5: Op papier is ze een bestuurslid, dus ze kan niet meer stemmen op ALVs en dat

soort dingen.

De penningmeester van het bestuur: Ik heb het contract opgesteld, het is zo dat ze

haar stemrecht verliest. Verder is het contractueel vastgesteld dar Vera geen



zeggenschap heeft over wat er in de vereniging gebeurt.

De commissaris onderwijs: Dit is ook met Vera gedeeld, dus ze weet dat ze haar

stemrecht dan kwijt is.

Lid 7: Wie mochten er ook alweer stemmen?

De voorzitter van de ALV: Dat leg ik zo uit.

Geen vragen aan Vera, dus Vera blijft buiten de ruimte.

De voorzitter van de ALV gaat ervanuit dat men de 4 stemopties nog kent en leest de

lijst voor van de gevallen die geen stemrecht hebben. Lichte verwarring, maar we

stemmen met briefjes.

Lid 5: Waarom mogen de KasCo en de RvA niet stemmen?

De penningmeester van het bestuur: In principe is Vera door ons als bestuur

aangedragen. [Dus dat heeft dan iets te maken met de controlerende functie van de

KasCo en de RvA].

Lid 5: Oh ja!

De voorzitter van de ALV: Even de aandacht: Omdat we de vorige keer veel moesten

openvouwen graag een keer dubbel vouwen. De langste kant naar boven???

Het zal mij benieuwen of dit soepel loopt.

Ieder die dat wenst mag een pen houden.

Lid 5: Het is wel een fijne pen hoor.

Sander Birkhoff en de voorzitter van de ALV tellen de stemmen.

De voorzitter van de ALV deelt mee dat Vera is ingestemd.

Vera wordt gehaald. Stress. De voorzitter van de ALV deelt ons expliciet zonder

getallen mee dat Vera is ingestemd. Applaus.



Er is nu geen officiële procedure, dus Vera Huttenga is bij deze per beker

geïnstalleerd. Tok! Whooo!

Maar ze moet ook nog even een contract tekenen hoor.

Ter verduidelijking: De penningmeester van het bestuur en het algemeen bestuurslid

tekenen dat contract waarin staat dat Vera Huttenga vanaf heden Algemeen

Bestuurslid is, zonder zeggenschap.

Lid 5: Wat krijgt Vera er zelf voor terug?

De penningmeester van het bestuur: Contractueel staat vastgesteld dat Vera op

kosten van ons, het bestuur en dus niet de vereniging uit eten mag.

Lid 7: Hier hebben we niet op gestemd!

Lid 4: Zullen we stemmen of wij uit eten gaan, Lid 7? Jij betaalt.

Lid 1: Moet het algemeen bestuurslid dan alleen uit eten?

De commissaris sociaal: Volgende week weer een spoedALV?

Lid 5: Moeten we dan ten tijde van dat etentje stemmen op wat ze dan gaan eten?

De voorzitter van de ALV: Mag ik jullie er op wijzen dat de secretaris van de ALV dit

allemaal notuleert?

6. Datum volgende ALV

Deze is achteruit geschoven. Donderdag 24 november 2022, dan gaan we het nieuwe

presidium hopelijk in actie zien.

De commissaris sociaal: Als we ze niet instemmen, mogen we jullie houden?

Lid 1: Ik stem tegen

De secretaris van de ALV: Nee, ontsla mij!



Die lieve lieve voorzitter van het bestuur bedankt de voorzitter en secretaris van de ALV voor

onze lastminute inzet. Applaus.

7. WVTTK

Geen.

8. Rondvraag

Geen.

9. Afsluiting

Over. Schluss. Klaar.


