
 

TRANSCRIPT GM #1          13/09/2019  
ETEN 17:00 - AANVANG 18:00        MF-A415 
 
1. Opening 

- Geopend op 18:03 
 

2. Mededelingen 
- Ontslag 

Thierry Witschge: Zoals je kunt zien is Dascha Verhagen hier vandaag niet 
aanwezig. Dit komt door het feit dat Dascha Verhagen geen deel meer 
uitmaakt van het 72e. bestuur. Voor en tijdens de zomervakantie reageerde 
Dascha Verhagen niet meer op ons nadat we berichten hadden verzonden. We 
begrepen niet waarom dit in het begin gebeurde en besloten contact met haar 
te blijven houden. Uiteindelijk, nadat we wekenlang niets van haar hadden 
gehoord, vertelden we haar dat we 2 weken zouden wachten op een antwoord 
van haar voordat we andere acties ondernamen met betrekking tot 
bestuurswerk en de vereniging. Vanwege persoonlijke problemen kon Dascha 
Verhagen haar werk als voorzitter, contactpersoon en bestuurslid niet 
uitvoeren. Samen met ons 6 waren we het erover eens dat Dascha Verhagen 
geen deel meer zou uitmaken van het bestuur en daarom ontslaan we haar van 
haar functie binnen het bestuur. 
Anouk van Breukelen machtigt Demi Acquoy om te stemmen 

- Casper van Tongeren machtigt Demi Acquoy om te stemmen 
- Edmond Agabekian arriveert later 
- Maarten Gupffert arriveert later 
- Mandy Schunselaar arriveert later 
- Boaz Emanuels arriveert later 

 
3. Vaststellen notulen 

 
4. Vaststellen agenda 

 
5. Evaluatie beleidsplan 2018-2019 

- Thierry Witschge: Commissieontwikkeling – Internationalisering: 
o De namen zijn nog steeds in het Engels en we denken dat het redelijk goed 

heeft gewerkt. De namen zijn duidelijker voor studenten en inmiddels 
raken mensen echt gewend aan de nieuwe namen. We raden het 
Kandidaatsbestuur echter wel aan om de Childco terug te veranderen naar 
een Nederlandse naam, omdat deze voornamelijk gericht is op Nederlandse 
studenten. 

o De documenten zijn door het Bestuur vertaald en sommige commissies zijn 
nog bezig met vertalen. We raden dit natuurlijk ook aan voor het 73e 
Bestuur. Optimizing 

- Thierry Witschge: Commissieontwikkeling – Optimaliseren Commissies: 
o Contactpersonen hebben vóór de GBM's met hun voorzitters gesproken om 

ze efficiënter te maken. We bevelen dit aan het Kandidaatsbestuur aan. 



 

o Extra functietrainingen hebben gedurende het jaar geholpen om de functie 
beter te begrijpen en om commissieleden een moment te bieden om 
vragen te stellen en van elkaar te leren, we bevelen dit aan het 
Kandidaatsbestuur aan. 

o Commissiekleding was volgens het sjabloon behalve de Barco aan het 
begin van het jaar, maar dat hebben we opgelost door naamplaatjes aan de 
shirts toe te voegen. We raden dit aan Kandidaatsbestuur aan, omdat dit 
mensen een bestand geeft om mee te werken en er professioneel uitziet. 

o Het Bestuur was aanwezig bij de boekenverkoopbalie, dit was nuttig voor 
het bevorderen van de voortzetting van het lidmaatschap, om de leden van 
de Boekenverkopingscommissie te helpen en om evenementen te 
promoten. We bevelen dit aan het Kandidaatsbestuur aan. 

o De Hitchhike Committee is nog steeds een pilot commissie. 
Naomi van der Berg: Over het vertalen van de notities. Is er een deadline 
voor commissievoorzitters of alleen een aanbeveling voor het volgende 
bestuur? 
Thierry Witschge: We hebben geen deadline, maar het is goed om er een te 
hebben voor het volgende bestuur is het handig om dat te adviseren. 
Naomi van der Berg: Hoe weten we zeker dat de notities worden vertaald? 
Thierry Witschge: We weten welke commissies Nederlands waren, dus we 
kunnen gewoon controleren of al die documenten zijn vertaald. 
Mike Bisschop: Ik ben benieuwd naar de Hitchhike Committee. Vond je het 
nuttig dat ze weer een pilot commissie werden? 
Thierry Witschge: We denken dat het goed werkte, omdat ze een manier 
kregen om nieuwe activiteiten te bedenken, zoals de campingactiviteit, net 
een beetje anders. We vonden het nuttig om hen te laten denken aan een 
nieuwe manier om liften in andere activiteiten te implementeren. 

- Thierry Witschge: Commissieontwikkeling – Commissiebudgets: 
o Het flexibele commissiebudget was hoger (1000 euro). Dit maakte 

commissies efficiënter om hun geld te gebruiken, maar gaf hen ook de 
mogelijkheid om indien nodig meer geld aan te vragen zonder het 
onmiddellijk voor anderen onmogelijk te maken. Werd 7 keer gevraagd en 
6 keer gebruikt. We bevelen het Candidacy Board een hoger flexibel budget 
aan. 
Pieter Braak: Wat voor nut hebben commissies er van gemaakt? 
Thierry Witschge: De activiteitencommissie deed bijvoorbeeld de 
Apenkooien-activiteit, De Convention Committee voor catering and 
goodies, die bijdragen aan de kwaliteit van een Congres. De Study Trip 
Committee voor de feestboot, wat een enorm succes was, dus het loonde 
goed in de vorm van geluk. 
Mike Bisschop: In de loop van het jaar merkte ik dat dezelfde commissies 
die erom vroegen, het opnieuw vroegen. Misschien goed voor het 
Kandidaatsbestuur om te denken dat dit bedrag wordt gebruikt voor het 
flexibele budget of voor de commissies zelf. 

- Thierry Witschge: Toegankelijkheid – Kamer: 
o De ideeënbox is bij elke GM geweest. Het was een goede toevoeging maar 

het was soms verkeerd gebruikt. Maar het kost ons geen moeite en mensen 
zetten er graag ideeën in, dus we raden het aan. Dus raad het ook aan. 



 

o We hadden meerdere mini-evenementen zoals: Movie Morning, 
Sinterklaasborrel, New Years Dinner, Kings Night Borrel, Alumni Borrel en 
Welcome to Amsterdam. Deze mini-evenementen waren allemaal een 
groot succes. 

- Thierry Witschge: Toegankelijkheid – Professionalisering: 
o De posters zijn het hele jaar aan dezelfde muur gehangen. Hierdoor zag de 

kamer er minder rommelig uit en wisten mensen waar ze naar de komende 
evenementen moesten zoeken. We bevelen dit aan het Kandidaatsbestuur 
aan. 

o De maandelijkse compilatie is getoond, maar helaas niet elke keer op tv. De 
kwaliteit van de tv was niet geweldig en we hadden er niet altijd de juiste 
kabel voor. En eens ben ik het vergeten, dus dat zonde van mijn zijde. Het 
initiatief was leuk maar de uitvoering had beter gekund. We bevelen dit aan 
het Kandidaatsbestuur aan, maar met een andere uitvoering. 

- Thierry Witschge: Betrokkenheid – Algemene Leden Vergadering: 
o Er zijn 4 Algemene Leden Vergaderingen geweest met een lid van de Raad 

van Advies als voorzitter. Dit hielp met de efficiëntie van de vergadering. 
We bevelen dit aan het Kandidaatsbestuur aan. 

o De ideeënbox werd naar de GM gebracht. 
- Thierry Witschge: Betrokkenheid – Overgang Jaarlijkse Contributie: 

o We hebben de voortzetting van het lidmaatschap gepromoot in lezingen, 
op de balie, via Facebook en de website. Dit hielp, omdat we direct konden 
zien dat mensen hun lidmaatschap voortzetten. We bevelen dit aan het 
Kandidaatsbestuur aan. 
Mike Bisschop: Over de voorzitter van de Algemene Leden Vergadering. Ik 
wil zeggen dat ik niet denk dat het veel toevoegt om een Raad van Advies-
lid daar te hebben, het zou zelfs een deel van de kwaliteit kunnen aftrekken, 
omdat je een kritisch persoon in de Algemene Leden Vergadering verliest. 
Lisa Dennert: Ik ben het ermee eens dat ik niet denk dat het een 
toegevoegde waarde was, maar ik ben het er niet mee eens dat je een 
kritisch persoon mist. In een situatie als deze kan je altijd elkaar vragen. 
Thierry Witschge: We zullen het Kandidaatsbestuur hierover laten 
nadenken. 

- Thierry Witschge: Imago – Media: 
o We hebben elke week 3 Instagram-verhalen gedaan, behalve tijdens de 

zomervakantie. We hebben de Snapchat niet elke week gedaan omdat we 
ontdekten dat deze niet werd bekeken. We raden de Instagram-verhalen 
aan het Kandidaatsbestuur aan. Mensen vonden het leuk en we hoorden er 
ook mensen over praten. 

- Thierry Witschge: Veiligheid – Drugsbleied: 
o Het beleid is er en we moesten er dit jaar 2 keer naar handelen. Mensen 

begrepen de gevolgen ervan. Het is goed dat het er is, we bevelen dit aan 
Kandidaatsbestuur aan. 

- Thierry Witschge: Veiligheid – EHBO: 
o We hadden de EHBO-cursus. Veel mensen genoten van het evenement en 

leerden veel. Het was in de eerste plaats bedoeld voor actieve leden om bij 
te dragen aan de veiligheid op evenementen, maar er kwamen ook veel 
niet-leden. Dit was gunstig voor het bereik van de VSPVU. Helaas was er 



 

miscommunicatie over een certificaat geweest en daarom konden we het 
niet krijgen. We denken nog steeds dat mensen daar veel hebben geleerd. 
Kieran Everts: Ik denk dat de EHBO-cursus cool was, was een goed idee. 

- Thierry Witschge: Beleidscontinuering: 
o We hebben nog steeds deelgenomen aan nationale bijeenkomsten zoals 

SSPN en LOOP maar ook de G5. 
o We sturen nog steeds verjaardagskaarten. 
o We hadden eerste jaar collegepauzes en Welkom in Amsterdam, het was 

een enorm succes. 
o We hebben de maandelijkse compilatie elke eerste dag van de maand 

online gezet, met uitzondering van 1 keer toen ik het op de 2e plaatste. 
o We stonden op het punt een Carrièredag te organiseren, maar SPS-NIP 

heeft de Carrièredag geannuleerd, er zijn niet genoeg tickets verkocht. We 
wilden de datum samen met de school veranderen, maar SPS-NIP trok zich 
terug. 

o We hebben de lezingen gegeven. Het hielp aandacht te krijgen voor media 
en evenementen. 

o We hadden merchandise. We hadden de flessen water en pennen. Mensen 
vonden ze leuk. 

o De pauzefilms waren niet toegestaan aan het begin van het jaar omdat we 
geen contact mochten opnemen met de leraren. Later in het jaar was het 
toegestaan, maar we denken dat ze niet elke keer werden gespeeld en dat 
het soms was vergeten. We denken niet dat iemand ooit de breakfilms 
heeft gezien die we hebben gemaakt, dus het Kandidaatsbestuur kan 
misschien meer lezingen houden, dat meer mensen bereikt. 

o We hadden uiteindelijk 413 bachelor-leden en 15 master-leden. Veel meer 
dan we hadden verwacht, meesters streefden we naar 15 en kregen 15. 
Joy Caupain: De VSPVU-pennen, was dat van dit jaar? 
Thierry Witschge: Het was gratis merchandise. Ze waren in de kamer en je 
kon het gewoon meenemen, we hebben er geen geld voor in rekening 
gebracht. 

- Thierry Witschge: Buiten het beleidsplan om: 
o We hebben een schoonmaakschema voor onszelf gemaakt, omdat we niet 

meer in de puinhoop wilden zitten. Het is goed om dat aan het 
Kandidaatbestuur aan te bevelen. 

o We hadden een kroegentocht die we deden vóór een Borrel. Mensen 
vonden het een geweldig evenement en mensen willen meer. Afgezien van 
de succesvolle kroegentocht zorgde het ervoor dat mensen zich bij de 
Borrel voegden. We bevelen dit ook aan bij het Kandidaatsbestuur. 

o We hebben onze pub veranderd van Woody's naar Heeren van Aemstel. 
Gedurende het jaar hebben we geconstateerd dat de Heeren van Aemstel 
nog niet zo vol was, maar met het oog op de toekomst was dit een goede 
keuze. In de introductieweek was het erg vol. 
Kieran Everts: Als ik één advies kan geven voor de Heeren van Aemstel, de 
muziek. Een goed idee om over muziek te communiceren om het te 
verbeteren. 
Karlo Welch: Ik was de contactpersoon voor de vorige en dit jaar willen we 
het internationaler maken. 



 

Naomi van der Berg: Misschien kun je het in de promotie van de Borrel 
stoppen, zoals een enquête die mensen willen horen. Het zal misschien 
mensen naar de Borrel laten komen. 
Kieran Everts: Misschien niet alleen artiesten, maar ook muziekstijlen. 

6. Financieel overzicht 2018-2019 
- Thierry Witschge: Er ontbreekt wat geld, halverwege juni was de Bestuurspas 

weg en een paar transacties werden gedaan, we blokkeerden deze 
onmiddellijk en gingen naar de politie om hen over de situatie te vertellen. 
Vandaag kwamen we erachter dat ze het onderzoek stopten omdat er geen 
verdachte personen waren. Dus dat is top van de politie. We waren geschokt 
toen we erachter kwamen dat het geld ontbrak en we willen weten wat er is 
gebeurd, maar er is geen manier om erachter te komen. 

- Kieran Everts: In termen van hoe het de VSPVSU beïnvloedt, kun je geld 
terugkrijgen? 

- Thierry Witschge: Er is geen manier om het geld terug te krijgen. 
- Kieran Everts: Als je een rapport van de politie hebt waarin staat dat jij het niet 

bent, kun je geld terugkrijgen. 
- Liz Masselink: In totaal is het 135 euro, dus niet zoveel geld. We kunnen nog 

steeds proberen naar de bank te gaan en het politierapport te nemen. 
- Lisa Dennert: Een keer verloor ik mijn bankpas en ik belde de bank en meldde 

dat het gestolen was en zij gaven het bedrag zonder twijfel terug. 
- Thierry Witschge: Misschien kunnen we naar de bank gaan met het 

politierapport. 
Liz Masselink presenteert het financieel overzicht 2018-2019. 

- Inkomsten 
Amelie van den Boom: Voor de sponsoring. 19 september zei je, dus stuur je de 
facturen vorige week? 
Liz Masselink: We hebben ze deze zomer gestuurd, maar ze hadden een 
automatisch antwoord dat ze zomerpauze hadden en vorige week hebben we 
ze opnieuw gestuurd en bijna iedereen antwoordde dat ze het naar hun 
financiële afdeling hadden doorgestuurd. Zorgstudent zei dat ze niet wilden 
betalen omdat er geen samenwerking is, maar we hebben een ondertekend 
contract van beide partijen, dus we zijn ermee bezig. 
Amelie van den Boom: Je hebt meer dan 400 euro meer aan de bijdrage, waar 
heb je het aan uitgegeven? 
Liz Masselink: We hebben het geld al verdeeld in de tweede Algemene Leden 
Vergadering geloof ik, weet niet precies welke posten precies meer. Ik geloof in 
de Algemene Leden Vergadering, de Algemene Bestuursvergadering en enkele 
commissies. 

- Bestuursactiviteiten 
Naomi van der Berg: Misschien kan het volgende Bestuur in gedachten houden 
voor de mini-evenementen dat je veel depositogeld terugkrijgt, dit jaar waren 
ze een beetje minder uitgebreid. 
Liz Masselink: Bavaria gaf ons op een gegeven moment 2000 euro terug, het is 
echter moeilijk om er een bestand voor te maken, maar je kunt al het geld 
beter bijhouden. 
Kieran Everts: Gaan we dit jaar van sponsor veranderen of Bavaria behouden? 
Liz Masselink: We gaan Bavaria behouden. 



 

Kieran Everts: Zou het ook mogelijk zijn om speciaal bier-avonden te hebben? 
Liz Masselink: Je kunt al je ideeën ook zo naar het Kandidaatsbestuur sturen. 

- Commissies 
Amelie van den Boom: De studiereis was in mei, stuur misschien een 
incassobureau. 
Liz Masselink: Ik heb gesproken met de personen die nog niet hebben betaald. 
Ik heb een kleine overeenkomst met hen gesloten. Ik geloof echt dat ze zullen 
betalen en dat hebben ze tot eind september, anders hebben we grotere 
gevolgen. 
Naomi van der Berg: Over de LEX. Laatste Algemene Bestuursvergadering 
wilden veel mensen dat je nog een LEX zou doen, maar het is er niet en je 
beloofde het? 
Damian Waij: We hadden een vergadering en toen leek de motivatie hoog, 
gevolgd door een paar vergaderingen, maar het ging nergens heen, vooral van 
mijn kant. Ik had een heel zware zomer, maar we besloten om niets te doen, 
omdat het ook persoonlijk niet meer werkt. 
Naomi van der Berg: Over de studiereis. Hoeveel mensen moeten nog betalen? 
Liz Masselink: Eén persoon moet nog alles betalen, sommige dingen gingen in 
mijn administratie niet volledig door voor beide betalingen, dus ze waren niet 
inbegrepen en ik ga daaraan werken. 
Naomi van der Berg: Misschien voor volgend jaar het systeem veranderen en 
mensen meteen laten betalen voor de reis, want dit gebeurde ook vorig jaar. 
Tijdens de laatste Algemene Bestuursvergadering vroegen een paar mensen 
om geen cadeautje te krijgen, toen bleef er geld over van het onvoorziene, dan 
zeiden jullie als bestuur dat je een geschenk zou doen. Wat is gebeurd? 
Liz Masselink: Ze stuurden hun budget daarvoor misschien 24 uur voor de 
Borrel in, ik had geen tijd om dat grote budget te controleren. Dat is waarom ik 
hen vertelde dat het niet werkte om het bij de Borrel te geven, toen kwamen 
we op het idee om iets later te doen of in de vorm van een drinkkaart. We 
hebben het aan de commissie gepresenteerd, maar dat wilden ze niet. We 
hebben ze vertelden ze om de geschenken te bestellen en ze bij de BBQ Borrel 
te geven, maar ze hebben het nooit besteld en nooit gedaan. Voor het 
volgende Bestuur is het handig om te weten dat als zij een cadeau willen 
hebben voor hun reünie, moet de begroting op tijd ingeleverd worden. 
Respecteer ook het feit dat het niet werkt als het niet werkt. 
Naomi van der Berg: Als ze de volgende keer boos zouden worden, zeg dan 
gewoon dat ze te laat waren en doe je eigen plan. 

- Bestuursuitgaven 
Amelie van den Boom: Wat is het maximale bedrag dat je mag uitgeven aan 
porto print? 
Liz Masselink: het was 800 euro, voor volgend jaar 900 euro. 

- Actieve leden-beloningen 
Lisa Dennert: Kun je na je ontslag nog steeds dingen kopen? 
Damian Waij: Ja, dat kunnen ze. 
Mike Bisschop: Ze kunnen nog steeds dingen kopen tot je het budget sluit, je 
kunt kopen tot het maximale bedrag dat binnen het budget valt. 

- Totaal 



 

Mike Bisschop: Dus het ontbrekende geld van de bankpas. Staat dat in het 
huidige saldo of virtuele resultaat? Omdat het virtuele resultaat ongeveer 700 
euro meer is. Dus wat moeten de onvoorziene uitgaven zijn? 
Liz Masselink: Het bedrag in het huidige saldo. Het enige dat moet worden 
gewijzigd, is dat de onvoorziene uitgaven in het huidige saldo hetzelfde zijn als 
het virtuele resultaat, wat betekent dat er nog meer geld over is. 
 

7. Kascontrole 2018-2019 
Mike Bisschop: We hebben dit jaar 4 of 5 kascontroles uitgevoerd, bijna al onze 
opmerkingen werden door Liz Masselink bevestigd en aangepast. Op dit 
moment is de enige voorwaarde waarop wij royering adviseren, dat zij de 
sponsoring goed blijven beëindigen en alle procedures correct uitvoeren, en 
het Bestuur gaat hiermee akkoord. Daarom stelt de Kascontrole voor royering 
te verlenen. 
Thierry Witschge: Er is een stemming. Sjoerd van den Assem zal de laatste 
stemprocedure vertellen. 
Mike Bisschop: Royering verlenen betekent dat we de financiële 
verantwoordelijkheid wegnemen van het 72e bestuur, wat betekent dat ze niet 
langer verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie. 
 

8. Stemming royering 72e Bestuur – 28 totaal 
- Voor: 25  
- Tegen: 2 
- Neutraal: 1 
Pieter Braak: Ik kan een kleine pannenkoek zijn; het zou typisch Pieter zijn als de 
chocolade zou smelten. Ik heb ze in de koelkast gelegd en nu is er een lelijke, maar 
het 71e Bestuur wil jullie bedanken voor al jullie harde werk. 
Thierry Witschge: Iedereen bedankt voor dit jaar, we willen het 73e 
Kandidaatsbestuur uitnodigen om hierheen te komen. 

 
Sjoerd van den Assem verlaat de positie van notuleren, Andrew de Ruiter neemt over. 
 

9. Beleidsplan 2019-2020 
Kirsten Koolhof: Hallo allemaal, we zijn van harte welkom om ons beleidsplan van 
het academische jaar 2019-2020 te presenteren. Voordat ik dit beleid begin te 
lezen, stellen we het op prijs dat als er spelfouten zijn gemaakt, stuur ons een e-
mail zodat we dit zo snel mogelijk kunnen aanpassen. Aangezien we tijdens deze 
vergadering beperkte tijd hebben, helpt dit ons ook tijd te besparen. 
- Kirsten Koolhof: Huidige Stand van Zaken: 

Lisa Dennert: In de eerste zin staat Footcie, die daarna Phyisco. Is dat per 
ongeluk of om een reden? 
Kirsten Koolhof: Dat is een vergissing. 
Naomi van der Berg: Over pilotcommissies: Ouderdag is nog steeds een pilot, 
maar is die er niet? 
Kirsten Koolhof: Je hebt gelijk en we zullen dat toevoegen, sorry. 
Naomi van der Berg: En je zegt nog steeds dat we een nieuwe bedrijfsidentiteit 
hebben, maar we hebben die al meer dan 10 jaar. Misschien is dat niet meer 
nodig. 



 

Kirsten Koolhof: We kunnen ernaar kijken. 
Amelie van den Boom: Sinds 2014-2015 nam Slimstuderen samenvattingen 
over en na 2016-2017 nam AthenaSummaries het over, maar sindsdien hebben 
we samenvattingen. 
Kirsten Koolhof: Oké, we zullen dat aanpassen, bedankt. 
Naomi van der Berg: Het ding over de glazen deur en de directiekamer zou ik 
weglaten omdat het niet echt relevant is. Ten tweede begrijp ik niet waarom 
dit jaar ook de cursus veiligheid en eerste hulp is gedaan. Dus ik zou zeggen: 
verwijder het of voeg toe dat ze het dit jaar ook hebben gedaan. 
Kirsten Koolhof: Ik denk dat we dat dan zullen toevoegen, bedankt. 
Liz Masselink: Ik heb iets dat echt belangrijk is maar niet wordt vermeld. Ik weet 
dat jullie de jaarlijkse bijdrage al hebben veranderd, het is echt belangrijk om 
hier ook te vermelden. 
Kirsten Koolhof: We zullen dat toevoegen en ik wil het uitleggen: dit jaar 
leveren we een jaarlijkse bijdrage: eerstejaars studenten moeten een eerste 
keer 30 euro betalen en een jaarlijkse vergoeding van 5 euro, dus dat blijft 35 
euro voor het eerste jaar. Voor Master is het hetzelfde, maar het is 15 euro: 10 
euro eerste vergoeding en 5 euro jaarlijkse vergoeding. Dat is vanaf dit jaar 
veranderd. 
Naomi van der Berg: Ik voel misschien over de hele Huidige Stand van Zaken, 
het is een van de grootste dingen die de afgelopen 5 jaar zijn gebeurd. Het 
hele ding over rouwprotocol of een kroegentocht - ik vind het leuk - maar het 
zou niet in de huidige stand van zaken moeten zijn. Ook is in 2017 de 
internationalisering gestart, dus ik zou dat veranderen in "vanwege 
internationalisering zijn we tijd gaan besteden aan en dat is waarom" enz. 
Lisa Dennert: Ik ben het met Naomi eens om het zo kort en relevant mogelijk te 
maken. 

- Kirsten Koolhof: Policy Plan: 
o Kirsten Koolhof: We zijn erg trots om eindelijk ons beleid en onze ideeën te 

presenteren. Ons beleid heeft zelf geen erg sterke visie maar kleinere 
ideeën. Dit komt door het hoofddoel om de vereniging een goede sterke 
basis te bieden, en hier is vertrouwen voor onze leden het sleutelwoord. 
Met de grote groei van de psychologiestudenten en daarom onze 
vereniging, moeten we ervoor zorgen dat iedereen in onze vereniging zijn 
eigen plek vindt, ook de studierichting van kinderen. Met het beleid van 
vorig jaar, waar veel veranderingen zijn aangebracht, zullen we ons eerst 
richten op de essentie van de vereniging, die het leuk hebben samen 
hebben en van elkaar leren, voordat we grote projecten toevoegen. 
Amelie van den Boom: Het laatste deel dat je zojuist zei, staat niet in het 
beleidsplan. 
Kirsten Koolhof: Ja, dat is wat ik zelf heb toegevoegd. De laatste zin is: "Het 
73e bestuur zal ook het lange termijnplan van de VSPVU evalueren en 
herschrijven." Ik zal aangeven wat mijn eigen rol is en wat niet. De delen die 
in het beleidsplan staan worden niet genotuleerd, mijn eigen deel zal ter 
verduidelijking zijn. 

- Kirsten Koolhof: Inzet – Bestuurs Erkenning: 



 

o In de blog zal een lid van het bestuur leden informeren over activiteiten die 
hij of zij doet als lid van het bestuur, dit zal functie-gerelateerd zijn. De blog 
kan ook bestaan uit afbeeldingen of een video. 
Mike Bisschop: Twee dingen: als de Online Committee niet wordt 
ingestemd, kun je dat niet zeggen en moet je het veranderen. En wat voor 
soort dingen heb je in gedachten voor een Online Committee? 
Kirsten Koolhof: Voorbeelden zoals vloggen of een onlineblog, maar zal 
later worden uitgelegd. 
Demi Acquoy: Wil je dit het hele jaar doen? 
Kirsten Koolhof: In ieder geval een keer gedurende het jaar. 
Demi Acquoy: En niet in de promotie? 
Kirsten Koolhof: We willen ervoor zorgen dat ons werk het hele jaar door 
helder is, maar voegen dat zeker toe. 

- Kirsten Koolhof: Inzet – Relaties Tutoren: 
 Geen vragen. 

- Kirsten Koolhof: Inzet – Goodies: 
o We hebben een vaste datum ingesteld voor de merchandise zodat mensen 

hun merchandise kunnen genieten gedurende de rest van het academisch 
jaar van 2019-2020. 
Amelie van den Boom: Over de relatie met docenten. Er staat: "Dit wordt 
gedaan door een inleidende e-mail te sturen naar bepaalde docenten over 
de vereniging en haar evenementen in het eerste semester." Hoe zorg je 
ervoor dat elke leraar op dat moment wordt bereikt als ze niet in eerste 
semester? 
Kirsten Koolhof: We zullen er met de docenten naar kijken en ook kijken wat 
voor hen mogelijk is. 
Naomi van der Berg: Ik ben erg in de war. Over Relaties Tutoren: misschien 
een beter idee om contact op te nemen met de coördinator omdat we in 
het verleden contact hadden met veel docenten en gek werden vanwege 
veel e-mails: misschien kun je rechtstreeks naar haar gaan als ze de 
docenten kan vragen. Ik weet dat het vervelend is, maar ik denk dat als we 
dat nog een keer doen en het weer een strijd voor 2 jaar zal zijn. 
Kirsten Koolhof: Dat is een goede tussenweg daarvoor. 
Mike Bisschop: Wat voor soort merchandise? 
Kirsten Koolhof: We kijken bijvoorbeeld naar VSP-Plu's (paraplu's) en 
gegraveerde wijnglazen. Ze zijn duur maar kijken er nog steeds naar. 
Demi Acquoy: Waarom vermelden jullie een deadline? 
Kirsten Koolhof: Ook om te genieten van merchandise tijdens ons 
bestuursjaar maar ook om een extra manier te hebben om ons onder druk 
te zetten en te motiveren. 
Demi Acquoy: Wat als je niets hebt en iets doet vanwege de deadline? 
Karlo Welch: Dat zou een klein probleem moeten zijn dat kan gebeuren, 
maar we verwachten niet dat dit zal gebeuren. 
Naomi van der Berg: Ja. Laat maar. 
Lisa Dennert: Kan ik een Engelse versie krijgen voor Naomi van der Berg? 
Mike Bisschop: Algemene tip: kijk in de Nederlandse versie voor vertalingen. 
Sommige dingen worden vertaald zonder hun context. Bijvoorbeeld “Inzet” 
en “engagement” wat niet echt correct is. 



 

Kirsten Koolhof: We zullen het onderzoeken. 
Lisa Dennert: Kijk misschien naar eerdere beleidsplannen voor de 
vertalingen. Ik herinner me nog dat ze hetzelfde hebben, net als 
“betrokken”. 

- Kirsten Koolhof: Inzet – VSPVU-kamer: 
o De VSPVU-kamer heeft een nieuwe lay-out. Een nieuwe bank en tafel is 

toegevoegd. Kabelbeheer in de bestuurskamer is toegevoegd om deze 
kamer toegankelijker te maken. 
Liz Masselink: Waarom heb je gezegd dat je de foto's voor 1 januari wilt 
hebben? Ik zou het weglaten omdat het niets toevoegt en nu lijkt het erop 
dat je daarna geen foto's meer ophangt. 
Kirsten Koolhof: Het is niet zo bedoeld, maar dat zullen we veranderen, 
goed punt. 
Eleanor Koomen: wat bedoel je met dat evenementen meer in de zaal 
worden getoond? 
Kirsten Koolhof: Ik denk dat het geen goede zin is, maar het zijn gewoon 
foto's in de zaal van de evenementen. 
Kieran Everts: complimenten op de bank! 
Kirsten Koolhof: Bedankt, het was echter gratis. 
Thierry Witschge: Ik hou van het schoonmaakpunt maar word geen slaaf 
van de vereniging. Vertel mensen om ook achter zichzelf op te ruimen. 

- Kirsten Koolhof: Leden – Nieuwe leden: 
o Voorlopig zijn er 438 nieuwe bachelor-leden en 13 nieuwe master-leden. 

Het doel om 500 bachelor-leden en 15 master-leden te bereiken is om meer 
lezingen te houden, lezingen op werkgroepen, docenten te informeren 
over de vereniging en via sociale media. Om de 15 master-leden te 
bereiken, is er op 13 september een evenement met name voor 
masterstudenten, lezingen en sociale media. Docenten zullen er niet bij 
betrokken zijn, aangezien dit duidelijk werd aangegeven door de docenten 
van de meesters. 
Naomi van der Berg: Geweldig voor de vele mensen! Maar denk misschien 
na over wat het denkt voor onze verenigingen: meer commissies, minder 
commissies enz. Misschien met het bestuur zitten wat het betekent als we 
zoveel mensen hebben en wat we daarmee gaan doen. Ik denk dat het 
belangrijk is om niet alleen gelukkig te zijn, maar ook om te zien wat er kan 
gebeuren. 
Kirsten Koolhof: Goed punt. 
Pieter Braak: Bedenk hoeveel mensen naar de VSPVU komen? Ik heb nog 
geen nieuwe studenten gezien. 
Kieran Everts: Ik denk dat veel mensen zullen komen omdat velen genoten 
van het introductieweekend! 
Kirsten Koolhof: Ook dit is nog niet ingesteld, maar de faculteit wil 
Psychologie numerus fixus (selectie) maken, we weten niet of het gebeurt, 
maar voor het volgende bord kan het belangrijk zijn. 
Pieter Braak: Politici maken het de universiteit moeilijker om selecties te 
hebben, dus houd dat ook in de gaten. 



 

Kirsten Koolhof: We hadden een ontmoeting met de faculteit en dat zeiden 
ze ook. Voor nu willen ze selectie op Internationalen en prioriteit voor 
Psychologie. 
Amelie van den Boom: Dat is het al een beetje. We hebben er al over 
gestemd toentertijd. 
Kirsten Koolhof: Het staat dus al vast. Dit jaar deden ze dat niet, maar voor 
volgend jaar waarschijnlijk wel. 

- Kirsten Koolhof: Leden – Initiatief Leden Pot: 
o De reden voor deze vaste datum is dat geld in het ledeninitiatief vaak 

overbleef en niet werd gebruikt. Als het tot 31 maart niet wordt gebruikt, 
blijft het geld nuttig en wordt het besteed aan de leden, wat uiteindelijk 
hetzelfde doel heeft. 
Eleanor Koomen: Ik vroeg me af hoe je van plan bent het Leden Initiatief 
beter te promoten, omdat het moeilijk is om mensen te overtuigen ermee 
door te gaan. 
Kirsten Koolhof: we zullen erover nadenken, bedankt. 
Naomi van der Berg: Ik denk eigenlijk dat dit geen beleidspunt is, omdat het 
meer voor uw budget is. Het is te klein om een punt te zijn. Als je zou 
zeggen: "we willen echt promoten, dus we zullen dit en dit doen", dan 
geweldig, maar nu is het slechts een deadline. Voor mij is het niet logisch, 
maar ik weet niet of iemand het daarmee eens is. 
Amelie van den Boom: Dat vind ik niet: normaliter wordt het niet gebruikt. 
Naomi van der Berg: Ik vind het wel een goed punt, maar niet voor beleid. 
Kirsten Koolhof: Je zou voorstellen om het groter te maken en te zeggen 
hoe het te doen? 
Naomi van der Berg: Ja. 
Kirsten Koolhof: oké, bedankt. 
Mike Bisschop: Leden Initiatief is nog niet veel gebruikt. Kijk misschien hoe 
mensen het kunnen gebruiken, waardoor het eenvoudiger wordt en het 
proces helpt. 
Kirsten Koolhof: goed punt, het zou helpen om het aantrekkelijker te 
maken. 

- Kirsten Koolhof: Leden – Workshops: 
o Er wordt contact gemaakt met externe partijen om de studenten de 

mogelijkheid te bieden een low key en goedkoop evenement bij te wonen 
om hun persoonlijke vaardigheden te verbeteren die niet in cursussen 
worden onderwezen. 
Eleanor Koomen: Ik vind het idee echter wel leuk maar organiseer het niet 
als Bestuur. Commissies zijn hiervoor en misschien neem je ideeën van hen 
weg. 
Naomi van der Berg: Soort hetzelfde, maar misschien ook kijken naar wat 
academische ontwikkeling is: vraag studenten? Ik heb het gevoel dat het 
een grote term is waar veel onder valt. Wat willen ze leren omdat het niet 
vaag lijkt? En ook voor Pedagogiek? 
Kirsten Koolhof: met presentatievaardigheden leer je bijvoorbeeld die 
vaardigheden die bruikbaar zijn voor elke studie, niet alleen psychologie of 
Pedagogiek. We willen het breed hebben. 



 

Naomi van der Berg: Ik vind de ideeën leuk, maar vraag het aan studenten 
tijdens colleges. 
Kieran Everts: Ik vind het een goed idee, maar het hangt af van de VSPVU. 
Als je te veel werk te doen hebt, dan misschien niet, maar het geven van de 
verantwoordelijkheid aan commissies zal misschien niet de naam van de 
vereniging tonen, geen specifieke commissie. Het zou de naamreputatie 
helpen als de VSPVU-workshops voor studenten creëert. De enige dingen 
van het bestuur zijn borrels en mini-evenementen en carrièredagen en 
zoiets. Workshops helpen mensen die niet geïnteresseerd zijn in die 
evenementen. Ik vind het echt gaaf dat je deze rol wilt spelen. 
Kirsten Koolhof: bedankt. 

- Kirsten Koolhof: Commissies – Pilot Commissies: 
Naomi van der Berg: Snelle vraag: waarom heb je ervoor gekozen om de 
Hitchhike als pilootcommissie te behouden? 
Kirsten Koolhof: We willen alle commissies tijdens de laatste Algemene 
Leden Vergadering evalueren en we willen zien hoe hun komende 
evenement zal verlopen. 

- Kirsten Koolhof: Commissies – Footcie: 
Sjoerd van den Assem: Waarom besloot je voor de naam Footcie te gaan, 
omdat de commissie Physico wilde heten? 
Kirsten Koolhof: In het huishoudelijk reglement staat dat volgens mij. Ik zal 
het nakijken. 
Liz Masselink: Waarom staat dit in het beleidsplan? Ik bedoel dat niet 
onbeleefd, maar het zou hier niet moeten zijn, omdat het al pilot is, net als 
Hitchhike. We moeten niet elke commissie beschrijven, dus ik zie de 
toegevoegde waarde niet. 
Kirsten Koolhof: Goed punt. We zullen het bespreken. We dachten ook dat 
het hier bedoeld was, maar we zullen het bespreken. 
Amelie van den Boom: Ik vind het goed, want je zult nooit horen dat ze 
piloot zijn en dan 10 jaar blijven. 
Liz Masselink: maar voor mij wordt verwacht dat zij het zullen evalueren en 
het wordt vooraf vermeld. 
Naomi van der Berg: Ik ben het eens met Liz Masselink, maar het is ook in de 
Huidige Stand van Zaken en als je iets wilt weten over het huishoudelijk 
regelement. 
Amelie van den Boom: Ze moeten worden ingestemd als niet meer een 
pilotcommissie als ze willen deelnemen aan het huishoudelijk regelement. 
Damian Waij: Ik denk dat het een goed idee is om hier in het huishoudelijk 
reglement naar te kijken. 

- Kirsten Koolhof: Commissie – Ouderdagcie: 
Mike Bisschop: Bedoel je in deze vergadering of de bijeenkomst in juni? 
Kirsten Koolhof: juni. 
Mike Bisschop: Ik wilde dit graag als bevestiging. 
Boaz Emanuels: Ik heb gemerkt dat de commissies soms minstens X leden 
moeten hebben. Weet je wat er gebeurt als ze minder leden hebben? Zal de 
hele commissie verdwijnen? 
Kirsten Koolhof: Dit is ons doel, als het niet gebeurt, moeten we het 
bespreken en aanpassen. 



 

- Kirsten Koolhof: Commissies – Magazine Committee: 
Eleanor Koomen: niet echt hierover, maar waarom koos je ervoor om 
sommige oude namen in het beleid en wat Engels te doen? Het is niet 
consistent. 
Kirsten Koolhof: Dat is een vergissing en we zullen dit veranderen. 

- Kirsten Koolhof: Commissies – Online Committee: 
o Iedereen zou een papiertje moeten hebben gekregen en ik zal hem nu 

doorlezen. 
Eleanor Koomen: Over Magazine / Online: combineer die punten. 
Kirsten Koolhof: Goede reactie. 
Liz Masselink: Je zei in de geschiedenis van de Tranz "vanwege de 
achteruitgang ..." de faculteit heeft niet besloten te stoppen: dat deden we. 
Faculteit was het daarmee eens, maar was niet van hun kant. 
Kirsten Koolhof: We zullen dit in het handboek veranderen, bedankt. 
Thierry Witschge: Ik vind het idee erg leuk, maar de manier waarop het nu 
wordt gezegd is heel breed: het is een goed idee om ze een manier te 
geven om mee te werken zoals de Tranz, maar op een andere manier, 
anders weten ze niet wat ze moeten doen. Als niemand weet wat te doen, 
heeft het geen zin. Geef ze een doel en kijk of ze het groter kunnen maken. 
Sterre Klazes: Je spreekt over artikelen, studies en interessante studies. Hoe 
ga je actief promoten dat ze het kunnen lezen als ze zich vervelen? 
Kirsten Koolhof: Goed punt, we moeten dit nog bespreken. 
Mike Bisschop: Goed punt Sterre Klazes, ik vind het echter goed om over te 
stappen op een Online Committee. 
Iris Doodeman: Er wordt gezegd dat het 4 tot 6 leden moet hebben met 
slechts 4 functies. Ik zou 6 functies specificeren, dat zou misschien beter 
zijn, omdat ze op een gegeven moment graag specifieke functies willen 
hebben. 
Kirsten Koolhof: We zullen dit ook bespreken. 
Eleanor Koomen: We denken dat dit de Tranz geen nieuw leven zal geven, 
maar dit lijkt meer op een nieuw commissie. 
Liz Masselink: In feite gaat de Tranz weg en je maakt er een nieuwe 
commissie voor en daarvoor moet je in de hele commissie stemmen. Je 
kunt er geen pilot van maken en het een nieuwe naam geven. Het zou dus 
moeten worden gestemd tijdens de Algemene Bestuursvergadering. 
Mike Bisschop: Een Algemene Vergadering kan de Algemene 
Bestuursvergadering altijd omverwerpen. Als er apart over zou worden 
gestemd, zou het prima moeten zijn. 
Eleanor Koomen: Het staat nog steeds in het huishoudelijk reglement. 
Mike Bisschop: Wijzig vervolgens het huishoudelijk reglement. 
Eleanor Koomen: Dan zijn het nog 2 stappen. 
Liz Masselink: Je moet dan ook de Tranz laten stemmen. 
Damian Waij: Ik denk dat het goed is om ernaar te kijken voordat je tijdens 
de pauze stemt. 
Demi Acquoy: een week vol sprekers is bijna hetzelfde als conventie? 
Kirsten Koolhof: Dat zullen we overslaan. 
Demi Acquoy: En 1200 euro is vaag en misschien veel? 
Kirsten Koolhof: Dit is wat de faculteit ons geeft. 



 

Alessia van Overbeeke: We hebben het met de faculteit over het 
herinvesteren van dit bedrag. 
Thierry Witschge: Zoals het nu wordt vermeld, staat dat ze elke investering 
kunnen doen die ze willen en we zullen er nog steeds in investeren. 
Voordat ze bijvoorbeeld Facebook kopen, wil je dat misschien aanpassen. 
Kirsten Koolhof: Goed punt! We zullen dat veranderen. 
Sjoerd van den Assem: Je zegt dat het 73e bestuur zal investeren, maar het 
is faculteitsgeld dat wordt geïnvesteerd, dus het bestuur doet niets. 
Naomi van der Berg: Hoe heb je het als board berekend? Heb je gedaan "de 
faculteit doet 1200 euro dus wij ook" of anders? 
Alessia van Overbeeke: misschien is dit iets meer voor het budget? 
Naomi van der Berg: oh zeker! 
Pieter Braak: Over de laatste zin: zet het er niet in, want ze kunnen ook 
andere dingen kopen. 
Kirsten Koolhof: we zullen dat verwijderen. 
Damian Waij: Het is ook een handboek, dus dit kan worden gewijzigd. 
Liz Masselink: Is dit geld van de faculteit? Omdat dit nu niet is wat de 
faculteit heeft gepland. Dus misschien kan ik ook bij jullie zitten, omdat het 
niet is zoals gepland. 
Alessia van Overbeeke: Wat ik deed is al het geld waar je het over had hierin 
stoppen, maar de Tranz verklaarde 1200 euro dus dat zal er ook zijn. 
Liz Masselink: Voor de duidelijkheid, de school had dit niet in gedachten. 
Alessia van Overbeeke: We hebben nog steeds Tranz 0 omdat het de Tranz 
van de introductieweek is. 
Liz Masselink: Het belangrijkste punt is dat de school wil weten wat je met 
het geld gaat doen en ze hadden dit niet verwacht. Houd er dus rekening 
mee dat ze het kunnen weigeren. 
Naomi van der Berg: Het vullen van de commissies afgelopen jaren was 
zwaar. Deze heeft geen voorzitter, dus hoe zie je de commissie gevuld 
worden? 
Karlo Welch: Het hangt echt af van het Meet The Committees-evenement 
en de interesse van de studenten. Dan kunnen we onze plannen daarop 
aanpassen. 
Kirsten Koolhof: We hebben ook veel promotie gepland om de commissies 
te ontmoeten. 
Sterre Klazes: in het beleidsplan staat dat het er minimaal 4 en andere 3 zal 
hebben, waarom? 
Kirsten Koolhof: Goed punt, een creatieve coördinator is hard nodig voor 
deze commissie, daarom hebben we dit gekozen. 
Boaz Emanuels: Is er al een plan B voor iets voor als een commissie niet is 
ingevuld? 
Karlo Welch: Het hangt allemaal af van hoe goed of hoe slecht. Als alles 
mislukt, moeten we er naar kijken. 
Boaz Emanuels: En wat is je worst-case scenario? 
Karlo Welch: Iets wat we moeten bespreken en onderzoeken. 
Naomi van der Berg: Misschien van het invullen van commissies een 
W.V.T.T.K.? 
Kirsten Koolhof: Ja, dat zullen we doen. 



 

Thierry Witschge: Iets wat in me opkwam: de Online Committee moet in 
volledige huisstijl zijn. Elk online platform moet dat ook ondersteunen. Kijk 
daar eens naar. 
Amelie van den Boom: Ik ben het voor het grootste deel eens, maar 
sommige dingen kun je niet doen. De website is niet eens huisstijl. Het zou 
het dichtst in de buurt moeten zijn. 
Thierry Witschge: Ja, ik ben het ermee eens, maar kijk er wel naar. 
Amelie van den Boom: Op sommige platforms is het misschien heel 
moeilijk. 
Naomi van der Berg: Over het algemeen denk ik dat het een goede 
vervanger is, één ding: VIB heeft een soort sociale mediacommissie, ze 
hebben ook hun eigen Instagram. Misschien moet je daar eens naar kijken, 
en het ook apart houden van het Bestuur. Als ze in de commissie zitten, 
kunnen ze het vragen. 
Kirsten Koolhof: goed punt! 

- Kirsten Koolhof: Commissies – Pedcie: 
 Geen vragen. 

- Kirsten Koolhof: Commissies – Raad van Advies: 
o Deze wijziging is te wijten aan het feit dat de vereniging groeit met haar 

internationale leden. De juiste vertaling van de Raad van Advies is Advisory 
Board en daarom kiezen we ervoor om deze aanpassing door te voeren om 
deze voor alle leden begrijpelijk te maken. 
Naomi van der Berg: Sorry, maar ik zou deze 2 punten eigenlijk onder 
Engelse namen zetten en toevoegen, en dan praten over pilotcommissies. 
Het is vrij leeg en maakt ruimte in het beleid. 
Kirsten Koolhof: Goed punt, zal doen. 

- Kirsten Koolhof: Online Aanwezigheid  – Media: 
Sjoerd van den Assem: betekent dat dat je Snapchat nooit meer zult 
gebruiken? 
Kirsten Koolhof: We gebruiken het niet meer. 
Eline Garssen: Ik zou de zin verwijderen; het voegt niets toe aan Snapchat. 
Kirsten Koolhof: Dus verwijder de zin en gebruik hem niet? 
Eleanor Koomen: Ja, dus je kunt het nog steeds doen als je wilt. 

- Kirsten Koolhof: Online Aanwezigheid – Website: 
o Andrew de Ruiter heeft al contact met Genkgo, ze hebben nog niet 

gereageerd, maar het doel is om snel een afspraak te maken. 
Naomi van der Berg: Wanneer je de website wilt veranderen, stop er dan 
veel geld in, omdat Genkgo duur is. 
Kirsten Koolhof: We hebben er 750 euro voor gepland. 
Naomi van der Berg: Dat zal genoeg zijn. 
Amelie van den Boom: Wat bedoel je met informatiepagina's? 
Kirsten Koolhof: Pagina's die niet meer werken of onjuist zijn. 
Eleanor Koomen: U zegt dat er contact is opgenomen met Genkgo, maar 
hebt u al gecontroleerd wat mogelijk is? 
Kirsten Koolhof: we hebben een e-mail verzonden zonder antwoord. Voor 
het eerste semester zullen we een plan voor de voorpagina hebben, 
tenminste omdat we veel willen toevoegen. 

- Kirsten Koolhof: Online Aanwezigheid – Educatief: 



 

o Lezinggesprekken worden gehouden in het eerste jaar van Psychologie en 
Kinderstudies, morgen zal er een lezing worden gehouden in de lezing van 
‘Neuropsychologie’ voor de tweedejaars studenten psychologie. 

- Kirsten Koolhof: Bewustwording – Milieu: 
o Dit gebeurt met behulp van glazen, borden en bestek op de locatie tijdens 

bijvoorbeeld AMW. Helaas scheidt Amsterdam geen afval, dus dit zal ons 
niet ten goede komen. Op locaties waar de verenigingen naartoe gaan en 
de locale afval scheiden, zal dit worden gedaan. 
Demi Acquoy: Leuk idee. 
Damian Waij: Bedankt. 
Naomi van der Berg: Mooi punt, maar hoe vervangen jullie plastic bestek? 
Kirsten Koolhof: We hebben ook enkele ideeën met geld eraan. Zoals 
bijvoorbeeld suikerrietplaten, maar investeer ook in echte borden etc. 
Naomi van der Berg: Maak er iets groots van, want mensen houden echt 
van veranderingen in het milieu! 
Damian Waij: We houden van omgevingsdingen. 
Demi Acquoy: Misschien is een idee voor een Actieve Ledendag het huren 
van borden en zo. Je hoeft het niet schoon te maken en mee te nemen. 
Sterre Klazes: met HEMA kan je dat doen. 
Kirsten Koolhof: Zeer goed idee! 

- Kirsten Koolhof: Bewustwording – Veiligheid: 
Thierry Witschge: Zorg ervoor dat je de Bestuurspas wijzigt naar de 
bankpas. 
Kirsten Koolhof: Goed punt. 
Naomi van der Berg: Het is echt tragisch, maar ik denk dat het verliezen van 
de bankpas altijd kan gebeuren. In ons jaar hebben ze ingebroken, maar er 
zijn enkele onvoorziene dingen die je niet kunt voorkomen. Ik hou van het 
punt, maar dingen kunnen nog steeds gebeuren omdat je nooit alles kunt 
voorkomen, je moet het jezelf niet te moeilijk maken als een bestuur, dus ik 
zou het niet in het beleid opnemen. 
Mike Bisschop: Ik ben het ermee eens, maar ook als de penningmeester nu 
corrupt is, zit je op dit beleidspunt. De penningmeester is de enige die de 
bankpas aanraakt, tenzij zij akkoord gaat. Het kan veel problemen 
veroorzaken. Ook is door de bank alleen penningmeester geautoriseerd. Ik 
denk niet dat dit een goede manier is om het te zeggen. 
Alessia van Overbeeke: Als ik de Bestuurspas wil gebruiken, moet de Vice-
penningmeester ervoor tekenen. Als het niet is ondertekend, wordt het 
verkeerd gebruikt. 
Kirsten Koolhof: En dan zouden we weten dat het de penningmeester zou 
zijn. 
Eleanor Koomen: Ik wilde zeggen dat het een goed idee en één 
verantwoordelijke persoon is; je weet waar je moet kijken. Het is alleen 
beter om ervoor te zorgen dat er slechts één persoon tegelijk 
verantwoordelijk is. Andere verenigingen hebben dit ook en het werkt. 
Liz Masselink: Ik denk dat het meer bij elkaar zit in plaats van in het 
beleidsplan voor iedereen. De penningmeester is altijd de enige bevoegde 
persoon. Ook het verzoek, ik denk niet dat het nodig is, omdat het al 
normaal is. De bankpas staat al op de naam van het bestuur, dus ik zie de 



 

toegevoegde waarde voor het beleidsplan niet, behalve een interne regel 
voor jullie 5. 
Boaz Emanuels: Ik ben het eens met Eleanor Koomen. Het is goed om 1 
persoon de leiding te geven, maar ik snap niet waarom het minimum van 
24 uur? 
Kirsten Koolhof: We dachten omdat we elkaar dan ook kunnen informeren, 
en we kunnen ook bespreken of we het eens zijn of niet. 
Boaz Emanuels: Dus de laatste zin lijkt meer op formaliteit? 
Kirsten Koolhof: Ja, het is misschien een goed idee om de laatste zin over te 
slaan, maar dan heeft het bestuur de regel ook in elkaar? 
Boaz Emanuels: Ja, dat zou beter zijn. 
Thierry Witschge: Wat is de conclusie want het is voor mij niet duidelijk? 
Kirsten Koolhof: We slaan de laatste zin over en hebben de regel ook in 
elkaar. Dus we zullen de 24 uur houden. 
Mike Bisschop: Dus het enige toegevoegde waarde is het 24-uurs ding? Ik 
denk niet dat dit een punt is voor het beleidsplan. Het is goed om erover na 
te denken, maar ik zou het niet als beleid zien maar als een interne 
verordening. 
Kirsten Koolhof: we zullen het bespreken, bedankt. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Mini-evenementen: 
 Geen vragen. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Sollicitatie Actieve Leden: 
Thierry Witschge: Dit is beleidscontinuering, toch? Geen beleidspunt? 
Kirsten Koolhof: Het bevindt zich al in beleidscontinuering. 
Thierry Witschge: Ik heb niets gezegd. 
Demi Acquoy: is de 4e week niet te laat? Mijn kinderen vragen ernaar,            
e-mails zijn verzonden voor interesse etc. 
Kirsten Koolhof: Het lijkt meer op een deadline, dus het kan ook eerder zijn. 
Het is meer voor onszelf. 
Demi Acquoy: Dat is niet hoe het hier zal worden vermeld. 
Kirsten Koolhof: Dat zullen we aanpassen, bedankt. 
Eleanor Koomen: Ik denk helemaal niet dat dit iets is voor een beleidsplan. 
Kirsten Koolhof: We zullen het bespreken en controleren. 
Sjoerd van den Assem: Niet echt beleid-gerelateerd, maar als advies: ik zou 
de e-mails nu meteen verzenden, anders is het laat, dus morgen of vrijdag, 
zo snel mogelijk. 
Kirsten Koolhof: goed punt. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Vertaling en Internationalisatie: 
Thierry Witschge: Alle documenten? Bestuursvergaderingen en dergelijke 
zijn niet online, moeten die ook worden vertaald? 
Kirsten Koolhof: Goed punt, we zullen dat aanpassen. 
Amelie van den Boom: Misschien ook het document Pedagogiek vertalen? 
Zodat de 2 internationale bestuursleden ook kunnen begrijpen wanneer 
alle Nederlandse bestuursleden afhaken. 
Sjoerd van den Assem: Je schreef Pedagogiek Commissie maar het is 
PedCie. 
Kirsten Koolhof: Dat gaan we veranderen. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Algemene Leden Vergaderingen: 



 

Demi Acquoy: Is het nodig om een voorzitten van de Raad van Advies te 
hebben? Ik zie 4 Bestuursmensen nu niets doen. 
Damian Waij: Ik ben het ermee eens, niet dat ik dat niet wil, maar het is niet 
nodig. 
Kirsten Koolhof: Heel goed om over na te denken. 
Naomi van der Berg: We hebben het gedaan vanwege zeer drukke 
vergaderingen (60-70 personen), dus nu dat Algemene Leden 
Vergaderingen minder bezocht worden, is het niet zo nodig. 
Iris Doodeman: Ik zie dat je stoel (chair) gebruikt in plaats van voorzitter 
(chairman/chairwoman). Ik zag het ook in promotie zoals "stoel worden", 
dus ik zou willen voorstellen dat te veranderen. 
Kirsten Koolhof: Ja, dat is een goed punt, bedankt. 
Damian Waij: het is eigenlijk een goede vertaling, maar ik begrijp de 
verwarring. 
Mike Bisschop: Je gaat GM-voorzitter bespreken, maar in het Nederlands 
staat dat er bij elke vergadering zal worden geselecteerd. Is het zo? 
Kirsten Koolhof: Dat moeten we veranderen, bedankt. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Algemene Bestuursvergaderingen: 
Demi Acquoy: Vorig jaar zei iedereen helemaal niets, alleen de Raad van 
Advies sprak. Hoe ga je dat verbeteren? 
Kirsten Koolhof: Als je 1-op-1 bent met je voorzitter, kunnen we er echt over 
praten om je stem uit te brengen en dergelijke, we willen het op die manier 
stimuleren en hen de toegevoegde waarde voor ons laten zien. 
Sjoerd van den Assem: Wat doe je als een voorzitter dit weigert? 
Kirsten Koolhof: Als je het niet wilt doen, doen we dat niet. 
Sjoerd van den Assem: Dan wordt het niet bereikt als beleidsplan. Iets om 
over na te denken. 
Eline Garssen: Of veranderen om te gaan zitten of iets een week eerder? 
Kirsten Koolhof: Ik denk dat we het anders kunnen zeggen, maar nog steeds 
zin hebben. 
Amelie van den Boom: Als mensen weigeren, kun je de voorzitter 
betwijfelen die niet elke zes weken bij hun contactpersoon wil zitten. 
Eleanor Koomen: Ik begrijp wat je zegt dus verander het misschien in 
"contact met hen opnemen". 
Kirsten Koolhof: We zullen het aanpassen. 
Mike Bisschop: Dus ik denk als een tip voor de Algemene 
Bestuursvergaderingen, probeer door de structuur te praten die je van een 
contactpersoon wilt, wat ga je bespreken en wat nu. Voorzitter A zegt veel 
en B niets, maakt het meer gestructureerd en gelijkmatig. 
Kirsten Koolhof: Goed punt. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Vergaderingen: 
Amelie van den Boom: Als je G5 vernoemt zou ik ook UFO benoemen. 
Kirsten Koolhof: Goed punt. 
Mike Bisschop: Dit deel staat niet in de Nederlandse versie. 
Kirsten Koolhof: We zullen dit zeker toevoegen. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Speciale Gelegenheden: 
Mike Bisschop: Nu klinkt het alsof het iets groots is. 
Eleanor Koomen: Het is een groot ding. 



 

Mike Bisschop: Dit is geen beleid maar meer een feit. 
Kirsten Koolhof: Begin misschien niet met de? 
Mike Bisschop: begin niet met de. 
Amelie van den Boom: Ook al is het een klein punt, kerstkaarten zijn nog 
steeds nieuw, dus verplaats het misschien ergens anders in het beleid. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Begrotingen: 
Sjoerd van den Assem: De manier waarop het nu is, is dat de rest stelt dat je 
een evenement op zichzelf zult organiseren, geen bestaand evenement. 
Dus ik zou zeggen "zal door het bestuur worden gebruikt voor een 
evenement voor actieve leden". 
Kirsten Koolhof: Dus pas het aan om het ook te gebruiken voor bijvoorbeeld 
Active Leden Weekend? 
Sjoerd van den Assem: Ja, meer in het algemeen. 
Kirsten Koolhof: Oké. 
Thierry Witschge: De dag voor de Algemene Leden Vergadering precies? 
Geen 2 dagen vooruit of meer? Niet op een dag vroeg of laat? 
Kirsten Koolhof: Goed punt, we zullen het veranderen. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Onderwijs: 
o Kirsten Koolhof: Dit is gedaan tijdens ‘Inleiding in de Psychologie en tijdens 

‘Inleiding in de Pedagogiek. 
Naomi van der Berg: Ga je ook tickets verkopen met de iZettle? 
Kirsten Koolhof: Ja. 
Alessia van Overbeeke: We hebben één congreskaartje verkocht! 
Naomi van der Berg: Misschien toevoegen? 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – EHBO Cursus: 
Naomi van der Berg: Ik heb dit punt vorig jaar ook gemaakt, dus ik zal het 
kort houden: ik zou niet zeggen: "ze kunnen leden helpen" omdat ze in 
sommige gevallen 112 bellen of er geen behoefte aan hebben, dus ik zou 
het niet doen begin er zo mee. 
Kirsten Koolhof: Oké, we zullen het in gedachten houden. 

- Kirsten Koolhof: Beleidscontinuering – Alcohol- en Drugsbeleid: 
Thierry Witschge: Dit was al zo in 2017-2018. 
Kirsten Koolhof: We zullen het aanpassen. 

- Kirsten Koolhof: Nawoord: 
*Applaus van het publiek* 
Damian Waij: Hoe voelt iedereen zich nu? Iedereen die een pauze nodig 
heeft? 
Mike Bisschop: Werd het volgende overwogen voor je beleid: Bart mailde 
enkele punten. Probeer minimaal 30 leden bij je Algemene Leden 
Vergadering te krijgen. Op dit moment zijn we met niet veel mensen en 
aangezien we met bijna 2000 mensen zijn, is 20 schaars. Ook zou hij graag 
alle voorzitter van vorig jaar in onze Algemene Leden Vergadering willen 
zien. 
Naomi van der Berg: Over het algemeen vind ik het goed, maar ik mis een 
paar dingen uit het lange termijnplan: het is een document dat het 
beleidsplan moet ondersteunen, maar ik denk dat het niet genoeg is 
gedaan. Ik zou overwegen om daaruit punten buiten het beleid te doen. 
Kirsten Koolhof: Goed punt. 



 

10. Begroting 2019-2020 
Alessia van Overbeeke presenteert de begroting 2019-2020. 

- Inkomsten 
Sjoerd van den Assem: Waarom is het boekverkoop en sponsoring? 
Eline Garssen: Omdat je een percentage krijgt dat boekverkoop is en 
sponsoring van de boekverkoop. 
Sjoerd van den Assem: Rente van de bankrekening is lager, heb je deze 
berekend? 
Alessia van Overbeeke: Ik heb het geprobeerd maar het is niet gelukt, dus we 
probeerden het te schatten zoals geadviseerd, maar zullen het onderzoeken. 
Eleanor Koomen: Ik zou Vrienden van de VSPVU niet verlagen omdat de dag 
van de ouders veel vrienden kan opleveren. Het 71e Bestuur hadden we 120 
euro dus het is echt uitvoerbaar. 
Thierry Witschge: Dit is mijn voorkeur, maar als er 0 geld is, schrijf dan gewoon 
0 in plaats van een streepje. 
Alessia van Overbeeke: ik zal er de volgende keer naar kijken. 
Liz Masselink: Ik stel voor om de interesse lager en Vrienden van de VSPVU 
hoger te maken, omdat deze alleen meer zal dalen of zelfs negatief zal worden. 
Naomi van der Berg: Hetzelfde. 
Demi Acquoy: Gewoon om te weten dat mijn kinderen de pdf's van alle boeken 
online hebben gevonden, zodat ze de boeken niet zullen kopen. En ik wilde 
mijn boeken kopen bij een minderjarige die niet wordt verkocht, omdat het 
Nederlandse boeken zijn. 
Andrew de Ruiter: Ik denk dat dit meer een probleem is buiten de algemene 
vergadering. 

- Bestuursactiviteiten 
Thierry Witschge: 450 voor Actieve Ledendag klinkt laag? Zal de prijs laag zijn? 
Omdat Actieve Ledendag alleen leuke dingen en gratis drankjes op de dag is, 
dus het kan hoger zijn. 
Alessia van Overbeeke: Ik zie dat ik dit moet veranderen, omdat de kosten 
onjuist zijn. 
Mike Bisschop: Focus op gebudgetteerde resultaten, dat is het belangrijkste. 
Liz Masselink: Mini-evenementen zijn 600 euro, wat 100 euro meer is, maar ik 
heb niets gelezen over mini-evenementen, dus heb je plannen? 
Kirsten Koolhof: Veel pre-borrelevenementen, dus niet groter maar meer. 

- Commissies 
Liz Masselink: Waarom heb je de Lustrumcommissie verlaagd? 
Alessia van Overbeeke: We wilden kijken of andere berichten er meer nut voor 
hebben. 
Liz Masselink: Oké, maar ze hebben veel nodig, dus als je er maar overheen 
bent. 
Sjoerd van den Assem: Over Lustrum: Zelfde opmerking maar we hebben dit 
jaar 20.000 euro dus wat is 500 euro op dat bedrag? Het is onze grootste 
activiteit. Ik hou ook van het jaarboek, maar 150 euro meer is niet echt nodig 
omdat Demi het voor minder dan mij deed. Meer geld is altijd welkom, maar 
dit is een beetje veel en kan beter Lustrum zeggen. 
Alessia van Overbeeke: Bedankt. 



 

Thierry Witschge: Waarom meer op LEX zetten, omdat ze moeite hadden om 
geld aan activiteiten te besteden? Het is alleen dure catering, dus ik denk dat 
meer geld geven alleen betere lunches is. Dus, geef ze dit bedrag maar vraag 
meer van hen? 
Alessia van Overbeeke: We willen een symposium houden met meer bekende 
sprekers dat duurder is, daarom willen we erin investeren. 
Thierry Witschge: Hoeveel heb je geïnvesteerd in sprekers voor bijvoorbeeld de 
conventie? 
Alessia van Overbeeke: Niets. 
Thierry Witschge: Dus waarom dan geld inzamelen voor LEX voor sprekers? 
Alessia van Overbeeke: Buitenlandse sprekers zijn duurder en daarom willen 
we daarin investeren. 
Thierry Witschge: Oké, maar als je wilt dat LEX weer beter wordt, dan is het 
prima, zolang er maar een plan is. 
Mike Bisschop: Ik ben het niet eens met Sjoerd, ik vind het goed en worstelt al 
jaren. Sjoerd had ook financiële problemen, dus ik weet het niet. Daarnaast, 
over de studiereis en de jaarplanning: wij hebben de fout gemaakt om het in 
de meivakantie te maken, dus ik zou willen voorstellen om het in de 
jaarplanning te veranderen. Als je erover nadenkt, evalueer dit jaar en schud 
het allemaal. Zie wat jarenlang anders kan worden gedaan. 
Pieter Braak: Moet het überhaupt een zomervakantie zijn? 
Thierry Witschge: Nee. 
Kirsten Koolhof: Ook zijn er veel feestdagen, dus er is niet veel keuze. 
Mike Bisschop: Dat is precies waarom. 
Kirsten Koolhof: We zullen het onderzoeken. 
Mike Bisschop: Ik ben het ermee eens, maar 150 euro toevoegen aan Studiereis 
helpt niet, want als je 40 mensen hebt, is het 3,75 per persoon, dus ik zou 
zeggen dat het niet zou helpen. Dus ik zou ook willen voorstellen om nogmaals 
naar het jaarrooster te kijken. 
Eleanor Koomen: Waarom zou je het activiteitencomité opwerpen? 
Alessia van Overbeeke: Ze vroegen om het flexibele budget, maar kunnen dit 
misschien wijzigen in Lustrum. 
Eleanor Koomen: Maar ze gaven het terug zodat het niet nodig was. Waarom 
ook een symposium en een congres? Dit betekent dat LEX niet veel kleine 
lezingen zal geven en het de ogen van de conventie zou afhouden. 
Alessia van Overbeeke: Het zal 2 kleine lezingen houden en het symposium is 
bijna afgelopen, dus het zou de conventie niet schaden. 
Eleanor Koomen: Oké, maar ik zie de toegevoegde waarde niet omdat de 
conventie al een beetje worstelt en meestal hetzelfde zou zijn. 
Amelie van den Boom: Ik ben het eens met het proberen van iets nieuws met 
de LEX. Voor het jaarboek is het toegevoegde budget echt welkom omdat het 
op sponsoring bespaart. Het Lustrum heeft al 750 euro meer ontvangen dan 
het lustrum 5 jaar geleden. Er ging dat jaar veel mis en het ging om geld, maar 
het was niet de belangrijkste reden dus geld kan ook ergens anders heen gaan. 
Liz Masselink: Ik denk ook dat als je een symposium met buitenlandse sprekers 
gaat houden, 400 euro niet genoeg is. En als je een goed symposium wilt, is dat 
niet genoeg. Dus, of verhoog het budget en maak een goed symposium of 
geef de LEX minder geld en doe leuke excursies. 



 

Sterre Klazes: Ik vind het leuk om een groter studie-gerelateerd evenement te 
hebben omdat de conventie leuk is, maar het is ook goed om te laten zien dat 
er meer is dan alleen de conventie. 

- Bestuursuitgaven 
Liz Masselink: Waarom verwacht je meer vaste kosten? 
Alessia van Overbeeke: Dat is wat je voorstelde. 
Liz Masselink: oke dat is prima. Ook voor externe relaties: voor tutorlunches en 
dergelijke. Normaal gesproken is het SSPN en LOOP dus misschien splitsen ze 
in het budget; docenten voor investeringen en SSPN en LOOP hier. Nu is het 
echt onduidelijk voor mij wat je gaat investeren in docenten. 
Alessia van Overbeeke: Oké, bedankt. 
Mike Bisschop: Ik ben het daar niet mee eens, omdat docenten externe relaties 
zijn en zoals Alessia ons vertelde, is er ongeveer 150 euro voor de docent 
Borrels. 
Liz Masselink: Ik bedoelde het anders, maar als het voor anderen duidelijk is, 
houd het zo. 
Naomi van der Berg: over Algemene Bestuursvergaderingen; investeer je 400 
euro per jaar voor 20 personen? Misschien meer investeren in promotie omdat 
het anders niet echt logisch zou zijn. 

- Investeringen 
Pieter Braak: Over andere Bestuursgeschenken. Het verhogen met 50 euro, aan 
de ene kant ben ik het eens en aan de andere kant niet. Het is alleen voor 
andere Besturen en soort van fout voor andere leden. Andere vraag ging over 
het verhogen van de VSPVU-kamer met 50 euro. Wat ben je van plan? 
Alessia van Overbeeke: Veel plannen die dankzij FCO niet kunnen doorgaan. 
Kirsten Koolhof: We willen een houten muur maken waar we foto's kunnen 
ophangen, zoals een schoolbord waar je dingen kunt schrijven en plaatsen. 
Foto's van leden, teksten voor anderen etc. die erg duur zijn. 
Pieter Braak: Wat als je het niet allemaal kunt gebruiken? 
Kirsten Koolhof: We willen een nieuwe kast voor de bestuurskamer, een voor 
de ledenkamer, een nieuwe bar en meer dingen waar nog naar wordt gekeken. 
Alessia van Overbeeke: Het is ook om de bestuurskamer beter te organiseren 
en de kamer gezelliger te maken. 
Eleanor Koomen: de EHBO-cursus is voor 25 personen en alleen voor leden van 
de Algemene Bestuursvergaderingen? 
Alessia van Overbeeke: Leden van de Algemene Bestuursvergadering hebben 
voorrang en als deze niet vol is, kunnen andere leden deelnemen aan het 
evenement. 
Eleanor Koomen: 600 euro is veel voor 25 personen. 
Alessia van Overbeeke: Ja, we weten het, ziektekostenverzekeringen 
vergoeden dit voor het certificaat en we kunnen het dan 40 euro per persoon 
maken. Het enige is dat niet alle verzekeringen dit vergoeden. 
Eleanor Koomen: Oké, maar als ik het goed heb krijg je 900 euro inkomen 
verdeeld 25 mensen is 36 euro. Als mensen de EHBO-cursus willen volgen, 
kunnen ze meer betalen, dus verminder het misschien. 
Alessia van Overbeeke: We kunnen ernaar kijken omdat we dit een beetje 
hadden verwacht. 



 

Sjoerd van den Assem: Je bracht overige investeringen terug tot 450 euro en 
als ik het goed heb, streef je naar 200 euro meer? 
Alessia van Overbeeke: Vorig jaar was het gericht op 250 euro en Liz Masselink 
vertelde me dat het laag was. 
Liz Masselink: Ik zou een beetje hoger willen voorstellen, maar denk er ook 
allemaal over na wat je ermee gaat doen. Maak het een beetje hoger voor 
ademruimte, maar je moet een aantal dingen bedenken die mogelijk overige 
zijn. Investeringen die niet in de jaarrekening zijn opgenomen. 
Alessia van Overbeeke: We willen ook kerstkaarten maken die we niet van 
porto / print kunnen krijgen. 
Sjoerd van den Assem: Zeker, maar wat wordt 200 euro? Kaarten zijn er niet 
genoeg voor. 
Mike Bisschop: Alle investeringen die je niet kunt bereiken met het 
oorspronkelijke budget komen hier dus het zou goed moeten zijn. Ze hebben 
veel toegevoegd aan commissies dus het zou goed moeten zijn. Over de EHBO-
cursus: in mijn jaar kregen we veel kritiek en verlaagden we de prijs met “Breng 
het geld naar iets anders.: En nu lijkt het erop dat merchandise alleen maar 
investeringen is en geen inkomsten, dus kijk daar eens naar. 
Alessia van Overbeeke: Dat is goed, vergeten. Bedankt! 
Naomi van der Berg: Over de eerste hulp; Ik denk dat het niet nodig is. Als 
mensen gered willen worden, kun je deze cursus in je eigen tijd volgen. 
Alessia van Overbeeke: Het kan echter levens redden. Het is echt goed om te 
investeren. 
Naomi van der Berg: Het is niet nodig, maar moeten we als vereniging die 
verantwoordelijkheid hebben? We moeten ook niet zoveel aan het milieu 
doen, omdat 320 euro veel is. Ik hou van hoe het budget wordt gemaakt, maar 
sommige dingen zijn niet voor Psychologie / Pedagogiek. Misschien kun je 
daarnaar kijken. Ook 2 andere punten: ten eerste: "Liz gaf me het advies", het is 
leuk om te zeggen, maar het is je budget, dus wees geadviseerd om je eigen 
ding te doen en je eigen redenering te hebben. Je doet het geweldig dus ik 
bedoel het niet gemeen, maar ik zou dat adviseren. Ten tweede zie ik niet veel 
plannen uit het beleidsplan die veel geld kosten. Er zijn niet veel uitgaven 
gepland, misschien is dat ook de reden waarom het er vreemd uitziet. Dus ik 
zou zeggen minder te investeren in dingen die misschien niet nodig zijn. 
Alessia van Overbeeke: Oké, bedankt. 
Thierry Witschge: Over overige investeringen: 200 euro extra is veel maar kan 
handig zijn. Houd het gedurende het jaar in de gaten, zodat u geen geld 
weggooit. Kijk er halverwege het jaar alstublieft naar terug. Ten tweede is 
papierbestek zeker, maar kijk eens naar metalen bestek dat we kunnen 
schoonmaken en opnieuw kunnen gebruiken voor de komende jaren. 
Misschien moet je er ook naar kijken. 
Alessia van Overbeeke: Ja, we zullen het zeker bekijken. 
Amelie van den Boom: Houd veel bij op overige investeringen omdat jullie 
beleidsplan mogelijk dingen bevat die veel geld opleveren. Plaats ook geld in 
de Online Committee of elders in het geval dat de faculteit het geld niet zal 
geven. 
Alessia van Overbeeke: Zal het doen, bedankt. 

- Actieve Leden-beloningen 



 

Liz Masselink: je schat op 108 actieve leden, inclusief of exclusief uzelf? 
Alessia van Overbeeke: Inclusief. 
Liz Masselink: Over Battle of the Committees: waarom minder geld? 
Alessia van Overbeeke: Omdat we het als een beetje zonde zien. 
Liz Masselink: Nou, het is goed voor binding en omdat het naamplaatje op een 
prijs al duur is, dus ik zou geen geld afsnijden voor de Battle of the Committees, 
maar het dan meenemen uit de Algemene Bestuursvergadering. 
Mike Bisschop: Ga je iets anders doen dan hoodies of zoiets omdat er kleding 
staat? 
Alessia van Overbeeke: Er zijn nog geen vaste plannen, maar we willen de 
opties openhouden voor elke soort kleding. 
Amelie van den Boom: Je hebt veel nieuwe leden. Ze hadden 
eerstejaarspakketten om uit te delen om de VSPVU te promoten en aangezien 
je veel extra nieuwe leden hebt, kun je daar misschien naar kijken. 
Alessia van Overbeeke: Ja, dat zullen we, bedankt. 

- Totaal 
Alessia van Overbeeke: Onvoorzien wordt berekend door totale investeringen / 
95 * 5. Exclusief de uitgaven van de commissies, aangezien deze hun eigen 
kosten hebben. 

- Alle vermelde aanpassingen, suggesties en verbeteringen zijn aangepast in het 
beleidsplan en de geschatte begroting. 
 

11. Raad van Advies 2019-2020 
Kirsten Koolhof: We willen nu de Raad van Advies aankondigen om zichzelf te 
presenteren. 
Damian Waij: Hallo, ik ben het weer. Het is mijn vierde jaar hier. Eerstejaars als 
voorzitter van de Convention Committee, tweedejaars als Bestuur, derdejaars als 
Voorzitter LEX. Ik denk dat ik veel ervaring heb om hen door hun moeilijke tijden te 
helpen. Ik ben heel direct in mijn mening en dat vinden ze tot nu toe leuk. Ik zal 
altijd voor hen zijn en zal altijd mijn best doen voor het beste advies. 
Liz Masselink: Hoe zorg je ervoor dat je motivatie hoog is en maak je hier genoeg 
tijd voor? Vorig jaar vond je geen motivatie meer. 
Damian Waij: Ik wil dit echt doen. Ik heb LEX gedaan sinds ik vorig jaar niet als Raad 
van Advies werd geaccepteerd. Het ding is dat wat anders is, is dat ik me niet hoef 
te organiseren; Ik help en zij reageren. Daar heb ik wel tijd voor. Ik zal er altijd voor 
hen zijn. 
Eline Garssen: Het kost elke week veel tijd. 
Damian Waij: Ik heb al 2 notulen gedaan en ik geloof dat ik dat aankan. Ik mag ook 
mijn mening geven, dus ik vind het perfect voor mij. 
Amelie van den Boom: Ik ben 23 en dit is mijn zesde jaar. Ik ben lid geweest van de 
LEX, Pedcie, Bestuur, Hitchhike Committee, Convention en nu hopelijk Raad van 
Advies. Ik wilde dit nu al een paar jaar doen, ik ben erg nieuwsgierig, wil mijn 
mening delen en denk dat ik hier goed bij ben. 
Pieter Braak: Gefeliciteerd. Vraag voor beide: je kunt best streng zijn voor zover ik 
weet. Heb je erover gedacht om samen minder streng te zijn? 
Damian Waij: Ik denk dat het ook veel positieve feedback geeft, dus ik probeer 
complimenten en positieve feedback te vinden, dus dat is mijn mening. 



 

Amelie van den Boom: Ik ben het ermee eens en ze weten het van ons en van wat 
we weten lijken ze het ook te waarderen. 
Thierry Witschge: Ben je van plan naar alle activiteiten en vergaderingen te gaan? 
Amelie van den Boom: Ik ben er graag, dus het zou geen probleem moeten zijn. 
Damian Waij: hetzelfde. Ik was niet veel bij Borrels, dus ik moet weer verlicht 
worden. Ik hou ook van alle andere activiteiten zoals Borrels en LEX et cetera 
omdat ik daar enthousiast over ben. 
Liz Masselink: Heb jij een manier om met dingen om te gaan? We hadden 
bijvoorbeeld koffiedates om te ontspannen en ons uit de spullen te halen; heb je 
het gepland? 
Amelie van den Boom: Nog niet, maar ik geloof dat we dat zeker zullen doen, we 
hebben ook een uitje in de zomer gedaan, dus ik denk dat het goed moet komen. 
Liz Masselink: We vonden het erg leuk dus doe het. 
Mike Bisschop: Wat zoek je in je Raad van Advies en heb je specifieke dingen die je 
van ze wilt? 
Kirsten Koolhof: Eerlijk en kortweg gezegd: zeg direct wat we moeten doen en hoe 
we ons kunnen verbeteren. 
Alessia van Overbeeke: Ze moeten ons nuchter houden en dat doen ze en dat vind 
ik heel leuk. 
Mike Bisschop: En andersom, dus Raad van Advies voor het Bestuur, hoe kun je 
helpen? 
Damian Waij: Direct en eerlijk zijn. Ik heb ook een penningmeester input die kan 
helpen. 
Amelie van den Boom: Ik ben goed in het vertellen van domme feiten die fout zijn 
gegaan en vaak worden vergeten. 
Pieter Braak: Ben je van plan de Battle of the Committees opnieuw te winnen? 
Amelie van den Boom: als Damian er ook op staat, ja zeker! 
 

12. Kascontrole 2019-2020 
Kirsten Koolhof: We willen nu de Kascontrole Commissie aankondigen om zich te 
presenteren. 
Damian Waij: Zoals gezegd, ik heb een financiële achtergrond, ik zal het echter niet 
alleen doen, ik zal ook met Lara helpen, maar ze is momenteel ziek, dus ik zal ook 
worden geholpen. 
Naomi van der Berg: heb je nu niet veel te doen? 
Damian Waij: Ik geloof dat Kascontrole niet zoveel tijd in beslag zal nemen dat het 
nog steeds uitvoerbaar is voor mij en deze keer schatte ik het veel beter. 
Pieter Braak: Bestuur, u bent van plan om 1 persoon te hebben in de adviesraad en 
financiële audit; Ik vroeg me af hoe het met jou ging? 
Mike Bisschop: Fatsoenlijk om te hebben, heel goed om minstens 1 persoon op 
beide te hebben en ik denk ook dat het Bestuur meer tijd zal hebben om ook de 
andere persoon van de Kascontrole Commissie in te halen zodat zij (in dit geval 
Lara) nog steeds betrokken. 
Pieter Braak: Omdat ik daarom zou willen voorstellen ze te scheiden. 
Eline Garssen: Je doet je Master in 1 jaar? Hoe is dat voor het bedrijfsleven? 
Damian Waij: Zeer uitvoerbaar. Ik ga geen stagelopen dus ik heb alleen cursussen, 
wat prima is. 



 

Eline Garssen: En wat als je moet kiezen? Vakken laten vallen of Kascontrole 
Commissie werk laten vallen? 
Damian Waij: Ik zal geen vakken laten vallen, maar laten we zeggen dat in het 
slechtste geval het onmogelijk is: ik zal mijn werk eerst in het financiële gedeelte 
plaatsen. Maar er zijn meer open plekken voor de adviesraad, dus iedereen die nog 
wil meedoen ... 
Mike Bisschop: Ik wilde zeggen dat hoewel Lara er nu niet is, haar werk heel precies 
en nauwkeurig is en ik geloof dat ze allebei geweldig zullen zijn. 
Alessia van Overbeeke: Zijn er vragen voor Lara? 
Mike Bisschop: Wie gaat ze beantwoorden? 
Damian Waij: Ik denk echt dat Lara en ik een droomteam zullen zijn. 
 

13. Stemmen 
Beleidsplan – 28 totaal 
Voor: 23 
Tegen: 2 
Neutraal: 3 
Begroting – 27 totaal 
Voor: 22 
Tegen: 4 
Neutraal: 1 
Kascontrole Commissie – Lara Bodewitz – 27 totaal 
Voor: 26 
Tegen: 0 
Neutraal: 1 
Kascontrole Commissie – Damian Waij – 27 totaal 
Voor: 25 
Tegen: 0 
Neutraal: 2 
Raad van Advies – Damian Waij – 27 totaal 
Voor: 24 
Tegen: 1 
Neutraal: 2 
Raad van Advies – Amelie van den Boom – 27 totaal 
Voor: 26 
Tegen: 0 
Neutraal: 1 
 

14. Ideeën 
Kirsten Koolhof: Er waren 2 ideeën uit de ideeënbox: de eerste is "karaoke knalfuif 
moffel" en de tweede is "karaoke knalfuif biertje". We zullen deze onderzoeken. 
 

15. Belangrijke data 
12/09  -  Meet the Committees 
12/09  -  Hitchhike Borrel #1: Packed! 
17/09  -  Activity #4: ‘Let’s go outdoor 
24/09  -  Hitchhike Borrel #2: Travel! 
27/09  -  PedCie #4: Emma Kinderziekenhuis 



 

01/10  -  Convention 2019: Bedroom Stories  
02/10  -  BarCo #0 
04/10-06/10 -  Hitchhike Weekend: Take the Trip! 
15/01  -  General Meeting #2  
 

16. W.V.T.T.K. 
- Het vullen van commissies 

Naomi van der Berg: Commissies zijn nog niet gevuld met weinig voorzitters. 
Hoe gaan jullie dit probleem oplossen? 
Kirsten Koolhof: Morgen is Meet The Committees met de bar om 4 uur dus 
hopelijk zal dat motiveren. Alle Psychologie- en Pedagogiekstudenten hebben 
een boodschap gekregen en we hebben lezingen gegeven. Er was sociale 
media promotie, persoonlijke promotie. We hebben de lijst met adressen van 
e-mails. Ik denk dat het goed zal worden. 
Naomi van der Berg: Hoe gaan de gesprekken met geïnteresseerden? 
Kirsten Koolhof: Voor nu gaat het goed. 
Naomi van der Berg: En de promotie voor voorzitters? 
Kirsten Koolhof: Veel mensen zijn geïnteresseerd en willen met de voorzitter 
van voorgaande jaren praten over het evenement Meet the Committees. 
Amelie van den Boom: Hoe gaat het met de video over de voorzitters? 
Alessia van Overbeeke: We hebben meerdere voorzitters opgenomen en zullen 
er een promotievideo over maken. 
Mike Bisschop: plan je betaalde promotie voor dit evenement? 
Kirsten Koolhof: Ja, dat zijn we. 
Mike Bisschop: Omdat ik zou willen voorstellen om ook een "Jij bent een 
voorzitter op basis van je interesses" post te doen. 
 

17. Rondvraag 
Amelie van den Boom: Neem contact op met Convention. 
Thierry Witschge: Heb je nieuwe sollicitaties voor de volgende Algemene 
Bestuursvergaderingen? 
Kirsten Koolhof: Nog niet, maar veel zijn geïnteresseerd en willen wachten op 
morgen. 
Thierry Witschge: Dus nog geen mails voor voorzitters? 
Kirsten Koolhof: nog niet. 
 

18. Afsluiting 
- Afgesloten om 00:21 

 


