NOTULEN ALV #3
ETEN 17:15 – START 18:00

04-02-2020
MF-A307

1. Opening - Geopend om 18:07
Kirsten Koolhof: Hallo allemaal, welkom bij de tweede Algemene Leden Vergadering van
het jaar. Wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen! Voordat we beginnen, zal ik de regels
uitleggen voor mensen die nieuw zijn. In de Algemene Leden Vergadering bespreken we
als Bestuur alle zaken die in de vereniging gaande zijn. We zullen ons beleid en budget
evalueren dat we hebben gemaakt en waar begin dit jaar over is gestemd. Dit is ook de
plek waar u uw gevoelens en zorgen kunt uiten. Als je een vraag hebt, kun je een hand
opsteken en Karlo Welch zal je naam noteren. Hij zal aankondigen wanneer het jouw beurt
is om je vraag te stellen.
2. Mededelingen
Kirsten Koolhof: Algemene Leden Vergaderingen zijn er om u informatie te geven en uw
zorgen kenbaar te maken. Respecteer daarom elkaar en laat elkaar iets zeggen. We stellen
het ook op prijs als je goed oplet en stil blijft. Geniet van de bijeenkomst.
a. Boaz Emanuels zal eerder vertrekken
b. Liz Masselink zal eerder vertrekken
c. Wouter Groot zal eerder vertrekken
3. Goedkeuring van Notulen
Geen opmerkingen.
4. Goedkeuring van Agenda
Geen opmerkingen.
5. Update van Beleidsplain
Kirsten Koolhof: Ik zal u nu een update geven over het beleid: voordat we beginnen,
worden al onze beleidspunten weergegeven in de PowerPoint boven mij. Je kunt het ook
terugvinden op de VSPVU-website.
a. Inzet:
i. Mini-Eventementen:
Kirsten Koolhof: We organiseren veel mini-evenementen. We hadden Halloween,
Tosti donderdag, pre-borrels, Welcome to Amsterdam en Valentines Dinner. We
hebben het grote aantal activiteiten opgemerkt, dus we zullen als Bestuur ons
terughouden met het aantal evenementen dat we organiseren.
ii. Transparantie:
Kirsten Koolhof: We sturen maandelijks een nieuwsbrief met informatie over het
bestuur en zijn evenementen.
iii. Externe Relaties:
Kirsten Koolhof: We nemen nog steeds contact op met de coördinatoren en maken
met hen afspraken als ze daarvoor openstaan. We proberen dit elke week te doen.
iv. Goodies:
Kirsten Koolhof: We richten ons nu op een nieuwe merchandise. We hadden de
nieuwe koopwaar van de bomberjacks; ze zijn besteld zijn al aangekomen.
v. VSPVU-kamer:
Kirsten Koolhof: We hebben een schoonmaakschema dat we volgen om de kamer
schoon te houden. We hadden een schoonmaakdag. De hele kamer is
gereorganiseerd en schoongemaakt.

1

b. Leden:
i. Nieuwe leden:
Kirsten Koolhof: We hebben in totaal 472 nieuwe bachelorleden en 14 nieuwe
masterleden, dus we moeten nog 13 leden krijgen. We hebben verschillende ideeën
om ze te promoten zoals tijdens lezingen.
ii. Ledeninitiatief:
Kirsten Koolhof: We hebben twee ledeninitiatieven die binnenkort zullen worden
aangekondigd. De deadline voor het aanvragen van een ledeninitiatief is 31 maart.
iii. Workshops:
Kirsten Koolhof: We hebben eindelijk onze eerste workshop gepland. Het is op 13
mei. Het wordt een workshop over personal branding en de kosten zullen maximaal
€ 8, - per persoon bedragen.
iv. Actieve Leden Sollicitaties:
Kirsten Koolhof: We hebben een paar open plekken, en een paar zijn al gevuld. De
promotie staat er nog voor open.
c. Commissies:
i. Pilot commissies:
Kirsten Koolhof: We hebben nog enkele pilot commissies en we onderzoeken welke
men volgend jaar piloot moet blijven.
ii. Magazine Committee:
Kirsten Koolhof: Niets toe te voegen aan dit punt.
iii. Engelse namen:
Kirsten Koolhof: Niets toe te voegen aan dit punt.
iv. Kerstkaarten:
Kirsten Koolhof: We hebben deze verstuurd zoals gezegd in de vorige Algemene
Leden Vergadering.
d. Herkenning:
i. Media:
Kirsten Koolhof: We investeren meer in betaalde promotie via Facebook en
Instagram. We updaten onze LinkedIn en we richten ons nu op het toevoegen van
externen zoals alumni.
ii. Website:
Kirsten Koolhof: Genkgo, de host van de website, werkt aan het updaten van onze
website met een nieuwe lay-out. De website is gepubliceerd en deze week kunnen
we er feedback op geven, dus kijk er eens naar en als je opmerkingen ziet.
iii. Educatie:
Kirsten Koolhof: We organiseren een Tutor Borrel om de VSPVU beter te verbinden
met docenten.
e. Bewustwording
i. Milieu:
Kirsten Koolhof: We hebben een nieuw ledeninitiatief dat in overeenstemming is
met onze milieu-ideeën die binnenkort zullen worden aangekondigd. Daarnaast
bestelden we herbruikbare koffiekopjes met het logo erop. Ze kosten € 3,75 en je
kunt ze vaker gebruiken.
• Sjoerd van den Assem: Wanneer worden de bekers verkocht?
• Alessia van Overbeeke: Binnenkort, de bekers zijn al op de VU aangekomen
en de promotie komt nu ook heel snel online.
ii. Veiligheid:
Kirsten Koolhof: We houden ons aan het aanvraagplan voor de Bestuurspas voor
betalingen.
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f.

Beleidscontinuering:
i. Vertaling en Internationalisering:
Kirsten Koolhof: We hebben nu contact met het VU International Office voor
taalcursussen voor een gereduceerde prijs. We komen terug als we meer informatie
hebben.
ii. Algemene Leden Vergadering:
Kirsten Koolhof: We hebben er dit jaar nog één en één later na de zomervakantie.
iii. Algemene Bestuursvergadering:
Kirsten Koolhof: We hebben 5 Algemene Bestuursvergaderingen gehad.
iv. Vergaderingen:
Kirsten Koolhof: We wonen vergaderingen bij zoals LOOP, SSPN en G5.
• Damian Waij: Gebeurt er dit jaar iets met SSPN en LOOP?
• Kirsten Koolhof: Ja, we plannen iets, maar omdat er veel verenigingen aan
werken, is het moeilijk om een datum vast te stellen, maar SSPN zal een
Masters-evenement organiseren.
• Alessia van Overbeeke: En LOOP is dit jaar bedoeld als een groep
verenigingen om samen hun ideeën te delen, niets te organiseren.
• Damian Waij: Denk je dat iets organiseren nog steeds de moeite waard is?
• Karlo Welch: Het gaat sowieso wel gebeuren maar ik vind het toch de moeite
waard want het is echt leerzaam voor masterstudenten.
• Kirsten Koolhof: Ja, maar het organiseren van evenementen is moeilijk
omdat verenigingen er geen prioriteit aan geven. We denken dat het het
waard is, maar we weten het niet zeker voor volgend jaar.
v. Functionering:
Kirsten Koolhof: Vanaf maart hebben we weer functietrainingen en worden u en uw
commissieleden gecontacteerd of zijn ze al benaderd door het Bestuur.
vi. Verjaardagskaarten:
Kirsten Koolhof: Verjaardagskaarten worden geschreven en verzonden, ook mensen
kregen er kerstkaarten. De januari-kaarten zijn om een of andere reden
teruggestuurd, maar omdat we genoeg kaarten hebben zal iedereen ze opnieuw
ontvangen.
vii. Begrotingen:
Kirsten Koolhof: We vragen de Financial Audit om dubbele zaken te controleren en
om advies met betrekking tot financiën.
viii. Educatie:
Kirsten Koolhof: Op 19 maart hebben we een tutorborrel. We hebben al veel reacties
van docenten en sturen een e-mail voor de student om mee te doen.
ix. EHBO-cursus:
Kirsten Koolhof: Iedereen kreeg zijn licentie voor de EHBO-cursus en iedereen heft
deze opgehaald.
x. Alcohol- en Drugsbeleid:
Kirsten Koolhof: We volgen dit beleid en hebben hier eenmaal naar gehandeld.
• Sjoerd van den Assem: Kun je meer over de gebeurtenis toevoegen?
• Kirsten Koolhof: Het was tijdens een activiteit en we hebben erover gehoord.
We bespraken het met de persoon, het was geen probleem van hem en we
besloten dat hij die week niet bij een ander evenement zou zijn.

6. Update Financiële Begroting
Kirsten Koolhof: Ik geef Alessia van Overbeeke het woord voor een update van de
begroting.
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*Alessia van Overbeeke presenteert Inkomen*
• Demi Acquoy: Waarom denk je dat je in mei leden krijgt?
• Alessia van Overbeeke: Vanwege het saldo van voorgaande jaren.
• Demi Acquoy: En denk je hetzelfde, zelfs met de numerus fixus?
• Alessia van Overbeeke: Ja, omdat ik je niet kan vertellen wat er in die nieuwe
situatie zal gebeuren. We zullen het ook in mei promoten.
• Liz Masselink: Betaalde Bavaria al voor 2019?
• Alessia van Overbeeke: Ja, omdat ze in januari hebben betaald en dit zijn de kosten
die zijn betaald voor wat we allemaal hebben besteld.
• Amelie van den Boom: Voor de numerus fixus, zelfs als je minder leden verwacht,
zullen ze weten of ze in april meedoen aan de studie, dus je redenering blijft staan.
• Alessia van Overbeeke: Ah geweldig! Goed om te weten.
*Alessia van Overbeeke presenteert Bestuursactiviteiten*
• Geen vragen tijdens dit punt.
*Alessia van Overbeeke presenteert Commissies*
• Margot Bakkes: ik vroeg me af, je zet sterren achter dingen die gesloten zijn; hoe zit
dat met de Hitchhike Committee en Online Committee?
• Alessia van Overbeeke: daar heb ik niet aan gedacht, dank je!
• Liz Masselink: Hoe kan het dat de Ski Trip nog geen dingen heeft gekocht?
• Karlo Welch: Het is nog niet allemaal vergoed.
• Alessia van Overbeeke: Ook de factuur van de truien is nog niet ontvangen.
*Alessia van Overbeeke presenteert Bestuurskosten*
• Liz Masselink: Moet het niet 0 zijn bij porto / print?
• Alessia van Overbeeke: Het budget is ingestemd met -900 dus daar zit de fout.
• Liz Masselink: En ga je nog steeds aan Bestuurscadeaus uitgeven omdat er nog veel
over is?
• Alessia van Overbeeke: Aan het eind wisselen ook enkele Besturen, dus we
verwachten ook geld uit te geven, zoals Broertjesdag.
• Liz Masselink: Ah oke, dan begrijp ik het.
*Alessia van Overbeeke presenteert Investeringen*
• Damian Waij: Er zijn minder dan 4 maanden over, wat ga je doen met je VSPVUkamer en Misc. Investeringen?
• Alessia van Overbeeke: We herontdekken ons eerste idee om de muren te
schilderen, en met Misc. je hebt helemaal gelijk.
• Amelie van den Boom: Dus de kaartjes voor de Bierproeverij zijn 11 euro, hoe gaat
dat uitkomen op 8,70 op de begroting?
• Alessia van Overbeeke: Omdat ook de poster van 2,70 betaald is.
• Amelie van den Boom: Ah oke, en misschien kun je wat geld gebruiken om wat
nuttige spullen voor de opslag te kopen.
• Alessia van Overbeeke: Dat is echt een goeie!
• Eline Garssen: Is dit de eerste keer dat ik over bomberjacks heb gehoord?
• Alessia van Overbeeke: We hebben het een maand lang gepromoot op Instagram,
Facebook, andere plaatsen online en in de kamer.
• Sjoerd van den Assem: Voor de website, het is bijgewerkt, maar: is het praktischer
of esthetischer?
• Andrew de Ruiter: Het is vooral praktisch en het is ook esthetisch; beetje van beide.
Navigatie is eenvoudiger, de kwaliteit van de inhoud is verbeterd en de toegang is
gemakkelijker toegankelijk (u kunt nu afbeeldingen downloaden enz.) Het helpt
ook intern; voor zaken als ticketlinks en aanmeldingsformulieren. Dus dingen heel
efficiënt maken en ons in staat stellen meer te doen.
• Damian Waij: Zal het up-to-date zijn en zorgt u ervoor dat het up-to-date blijft?
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Andrew de Ruiter: Ja, het zal gemakkelijker zijn, daarom zullen we het updaten
door allerlei beschrijvingen toe te voegen van onze activiteiten en dingen die we
doen, evenals wekelijkse nieuwsupdates.
• Sjoerd van den Assem: Privacykwesties: wanneer leden afbeeldingen van de site
kunnen downloaden, filter ze dan een beetje beter omdat sommige foto's nog
steeds niet echt veilig zijn voor werk.
• Andrew de Ruiter: We zullen er natuurlijk rekening mee houden, dank je.
• Sjoerd van den Assem: Oké, investeer ook in een schaakbord alsjeblieft.
• Alessia van Overbeeke: Dat is een goeie! Ook had ik een heroverweging in het Barbudget en deze begroting is correct omdat de storting van het vat al goed was.
*Alessia van Overbeeke presenteert Beloningen Actieve Leden*
• Geen vragen tijdens dit punt.
*Alessia van Overbeeke van Overbeeke presenteert Totalen*
• Demi Acquoy: Wanneer ga je het resterende geld verdelen?
• Alessia van Overbeeke: Hoe het er nu uitziet, we kunnen verlies maken op de
verkoop en het lidmaatschap van boeken, en met mijn berekeningen hebben we
dan 350 euro over met wat er nog over is. Omdat sponsoring ook niet zo goed gaat,
willen we het als back-up houden. Als blijkt dat we het nog over hebben, dan zullen
we nog een Algemene Leden Vergadering organiseren om erover te stemmen.
7. Kandidaatsbestuur
Kirsten Koolhof: We zijn bezig met het vinden van de 74ste Kandidaatsbestuur, als je
geïnteresseerd bent en meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar het
board@vspvu.com. Morgen hebben we Tosti donderdag waar we allemaal bij zijn, dus stel
gerust je vragen daar ook!
8. Ideëenbus
Kirsten Koolhof: We hebben onze prachtige groene doos meegebracht: ik zal hem openen
en al je goede ideeën die je hebt voorgesteld voorlezen.
* Kirsten Koolhof opent de ideeënbus en leest ze hardop voor*
o Chromecast
o Kirsten Koolhof: Dit is vanwege het VU WiFi Netwerk niet mogelijk.
o Stand-up showavond met Sjoerd van den Assem die slechte grappen maakt
o Elke commissie moet een mascotte meenemen naar het Actieve Leden Weekend
om te brassen, dezelfde regels gelden als voor Constitutieborrels.
o Boaz Emanuels: Dit is nodig. De Bookselling Committee wil het speelveld
egaliseren en aangezien de onze wordt gestolen, willen we het voor
iedereen gelijk maken.
o Kirsten Koolhof: We zullen het een kijkje geven.
o Russische Slavische Feest
o Damian Waij: Dat is ook racistisch.
o Gratis bier in de VSPVU-kamer zoals geschreven door iemand genaamd Kirsten
Koolhof
o Vergeet Corona, VSP-Flu: een virus dat je als handelswaar kunt kopen
o Therapiehond in de kamer
o Een suggestiebus
o Lidinitiatief: Olympische Spelen met meerdere biergames etc. in periode 5
o Thierry Witschge: Dat klinkt als een MF Battle.
o Liz Masselink: En het gebeurde ook 2 jaar geleden.
o Boaz Emanuels: Dat iets eerder is gedaan, is geen reden dat het niet meer
mag gebeuren.
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Thierry Witschge: Maar we hebben de laatste tijd ook besproken dat we het
aantal evenementen moeten verlagen omdat er zoveel evenementen zijn.
Kirsten Koolhof: Bedankt voor je ideeën, we zullen ze onderzoeken en kijken of we ze
kunnen doen.
9. Belangrijke Data
Kirsten Koolhof: Er komen een paar belangrijke data aan, dus noteer ze alsjeblieft:
a. 5 maart:
Pedagogiek Commissie #3
b. 12 maart:
Lidinitiatief: Bierproeverij
c. 3-5 april:
Actieve Leden Weekend
d. 18 april:
Ouderdag
e. 23 april:
Borrel #5
f. 2-10 mei:
Studiereis: Athene
g. 10 juni:
Algemene Leden Vergadering #4
• Amelie van den Boom: Wanneer is de deadline voor Kandidaatsbestuur?
• Kirsten Koolhof: 13 maart, dat is een goede. Bedankt!
• Sterre Klazes: Op 9 april is de Barco!
10. W.V.T.T.K.
Kirsten Koolhof: Zijn er nog andere zaken die besproken moeten worden?
• Demi Acquoy: Ik vraag me af waar iedereen is? We zijn met 5 voorzitters, dus waar
is iedereen?
• Kirsten Koolhof: Eerlijk gezegd weet ik het niet. Ik heb geen annuleringen gehoord,
maar ik heb ook geen vraag. Het is eerder gezegd in de ABV’s, het is gepromoot,
dus ik weet het antwoord niet.
• Thierry Witschge: Over promotie, het is voor voorzitters verplicht dat ze erbij zijn.
Als er inderdaad maar 5 van de 14 voorzitters zijn, is het echt slecht. En de data zijn
aan het begin van het jaar vastgesteld dus je moet hier in ieder geval komen. Dus
praat alsjeblieft met ze en waarschuw de mensen die er niet waren dat ze dat
zouden moeten doen.
• Kirsten Koolhof: Ik ben het er volledig mee eens, ik zal nogmaals aan alle voorzitters
vertellen hoe belangrijk het voor u en uw commissie is om hier te zijn.
11. Vragen of Opmerkingen
Kirsten Koolhof: Heeft u vragen of opmerkingen?
• Sjoerd van den Assem: Andrew de Ruiter, deze is voor jou: Sjoerd van den Assem
zegt een lang woord.
• Andrew de Ruiter: Bedankt.
• Damian Waij: Rust in vrede VSPPlu.
12. Sluiting – Gesloten om 19:05.
Kirsten Koolhof: Heel erg bedankt voor het komen, we hopen dat je het leuk vond! Je kunt
ook bij ons terecht voor een drankje in de VSPVU-kamer.
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