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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING #4 

20-04-2022 

17:00 DINNER 

18:00 START         

 NU-4A06 

1. Opening 

Selin opent de meeting om 18:10. 

2. Mededelingen 

- Jet de Wit is niet aanwezig, Quinten MacDonald zal er in haar plaats zijn als de vice vice 

voorzitter. 

- Ida Rautiainen is niet aanwezig. 

- Josefine Huth is niet aanwezig. 

- Maarten Gupffert is niet aanwezig door ziekte. 

- Martijn van der Zee is niet aanwezig door persoonlijke redenen. 

3. Goedkeuring van Notulen  

- Selin Elcheik: Ik heb gemerkt dat de notulen niet altijd worden gelezen na de Algemene 

Leden Vergaderingen. Ik adviseer om ze te lezen omdat je niet weet of iets onnauwkeurig 

is genotuleerd. Aangezien er geen opmerkingen zijn, zijn de notulen goedgekeurd. 

4. Goedkeuring van Agenda 

5. Huidige stand van zaken 

- Selin Elcheik: Momenteel is het 75ste Bestuur druk bezig met het zoeken naar een 

Kandidaatsbestuur voor komend studiejaar. Afgezien daarvan hebben we het erg druk 

met een heleboel andere evenementen, want April was behoorlijk druk en Mei zal ook 

druk zijn. Morgen hebben we de carrière dag met FSR en de faculteit. Het wordt een leuk 

evenement om carrièremogelijkheden etc. te verkennen. We hadden onze lustrumweek 

en de ski reis; 2 van de grootste evenementen van het jaar. Ze waren redelijk succesvol. 

Ook werken we samen met alle andere psychologie studieverenigingen in Nederland om 

een Master Market te organiseren die in Leiden zal plaatsvinden. Actief Leden Weekend 

komt eraan waar we mee bezig zijn en ook de borrel komt er daarna aan. Al met al zijn 

we de laatste tijd erg druk met evenementen. 

- Amelia Beloeuvre: Wanneer is de Master Market? 

- Selin Elcheik: Het is op 28 April vanaf 15:30. 

6. Beleidsupdate 

➔ Commissie Ontwikkeling 

- Selin Elcheik: Dit jaar was het de bedoeling dat de Wintersportcie 

een tweede reis zou organiseren om de hitchhike (lift) commissie 

erbij te betrekken, maar met het volle jaarschema en andere 

problemen die zich voordeden tijdens het werken aan het budget, 

zullen ze geen weekendje weg meer organiseren. Ook is een 
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hitchhike (lift) weekend tijdens Covid niet iets waar de commissie 

zeker van was of het zou kunnen werken. Dat gaat dus niet door. 

Op dit moment is de Wintersportcie bezig met hun reünieborrel. 

Ze hadden geen preunion borrel. 

➔ Optimalisering Commissies 

- Selin Elcheik: De Barcie/Feestcie organiseerde borrels in de kamer 

en is nu bezig met het organiseren van een introductieweek feest. 

De Lex/Opcie gaat door met de combinatie van de commissie. De 

commissie zal morgen helpen tijdens de carrière dag, inclusief een 

lid dat vanaf het begin betrokken is geweest. 

➔ Vragen en Opmerkingen 

- Andrew de Ruiter: Over de Wintersportcie: ik geloof dat we naar 

Risoul zijn gegaan waar de Yeti-bar is. Daar was de afgelopen 

maand nieuws over drugs, bewakers etc. Wat is het perspectief van 

de VSPVU om volgend jaar weer met hen samen te werken?  

- Selin Elcheik: Dit soort dingen met Risoul en de Yeti zijn al lang 

aan de gang, niemand wil met hen blijven werken. Voordat ik in het 

bestuur zat, was ik al achterdochtig over Totally. We zijn al aan het 

kijken naar andere reisorganisaties en zijn niet van plan nog een 

keer naar Risoul te gaan. Het zit zo dat zulke plekken goedkoop en 

studentengericht zijn… Ik denk niet dat het zo anders zal zijn op 

andere plekken. De laatste keer dat ik ging, gebeurde er niets raars 

en het was ook in Frankrijk. We hebben geluk gehad dat niemand 

gedrogeerd is. Sommige mensen waren achterdochtig op bepaalde 

nachten waarop ze niet zo veel gedronken hadden maar zich 

bepaalde dingen niet konden herinneren. Deze mensen kwamen 

met ons praten. We zorgden ervoor dat ze altijd met iemand 

waren. Gelukkig is er niets met hen gebeurd. De manier waarop de 

Yeti ermee omging is verontrustend, dus we willen niet nog een 

keer met ze samenwerken. 

- Mandy Schunselaar: Het is aangetoond dat de meeste mensen 

die naar het ziekenhuis gingen niet gedrogeerd waren. De VSPVU 

zou er dus niet echt iets aan kunnen doen. 

- Selin Elcheik: Het gebeurde ook nadat we terugkwamen van de 

reis. Als leden vermoedens hadden tijdens de reis, zouden we daar 

iets aan doen. 

➔ Betrokkenheid 

- Selin Elcheik: De kamer is doordeweeks geopend van 11:00 – 

16:00, behalve op Maandag vanaf 12:45. De kamer is gesloten op 

nationale en schoolvakanties. Iets belangrijks om hier te vermelden 

is dat we vanaf deze periode de tijden van de 

bestuursvergaderingen zullen wijzigen in verband met 

werkgroepen, enz. Dus in plaats van maandagen zullen ze op 

woensdagochtend zijn. We zijn aan het onderzoeken of er hierdoor 
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een verschuiving in de kameropeningstijden komt. Dat zijn we nu 

aan het uitzoeken. 

➔ Algemene Ledenvergaderingen 

- Selin Elcheik: We gaan door met de BOTC’s en punten. Afgelopen 

GBM was er een scorebord en we zijn van plan daarmee door te 

gaan tijdens het Actief Leden Weekend. Iedereen kan nog winnen. 

Na elke ABV worden nieuwe opdrachten benoemd en in de 

voorzitters chat gestuurd. Nu worden ze ook in de actieve leden 

chat gestuurd. We gaan dit jaar door met 4 ALV’s, maar we hadden 

een nood ALV, dus er is een omschakeling in de maanden hier. Het 

punt commissies is toegevoegd aan de ALV’s, waarin de 

contactpersoon een kleine update geeft. Vorige ALV hadden we 

geen punt voor commissies doordat het een nood ALV was, maar 

we zullen er nu één hebben. We vragen ons af wat de effectiviteit 

hiervan is. 

- Mandy Schunselaar: Als we maar 4 ALV’s hebben, is dit dan de 

laatste? 

- Selin Elcheik: 4 + de nood Algemene Vergadering. 

- Andrew de Ruiter: Hoe gaat het met de commissie 10? 

- Revathi Renil: Daar kom je meer over te weten in de update over 

de begroting. 

- Quinten MacDonald: Komt er de volgende ALV eten? 

- Selin Elcheik: Kom en ontdek het. 

- Quinten MacDonald: Hoe gaan de tweepersoons kamerdiensten? 

- Selin Elcheik: We hebben een tijdje tweepersoons kamerdiensten 

gehad, maar het is echt moeilijk om dat te combineren met school, 

werk, een hond, etc. We probeerden het uit omdat mensen dat 

wilden zien, maar het ging niet zo goed. Het werd overweldigend 

toen we probeerden de sfeer van de kamer te verbeteren door 

kamerdiensten met 2 personen te doen. Vanaf nu hebben we 1 

persoons kamerdiensten, maar deze week hebben we halve kamer 

diensten. De laatste tijd zijn we niet meer zo alleen in de kamer. 

Officieel hebben we geen kamerdiensten voor 2 personen, behalve 

op maandag geloof ik, vanwege de bestuursvergadering. 

➔ Promotie 

- Selin Elcheik: De VSPVU blijft promoten op Instagram met posts 

en stories, Facebook, etc. LinkedIn moet aan het einde van elke 

maand nog worden bijgewerkt met educatieve evenementen. 

Hoewel we daar wel dingen zoals de Carrièredag delen. Bestuurs 

evenementen worden gedeeld in de actieve leden chat. Meer 

promotie voor het ledeninitiatief budget is gepubliceerd en zal 

beschikbaar zijn tot de 1ste ALV van het volgend academisch jaar. 

We hebben al een verzoek gekregen van iemand. 
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➔ Hoorcollege gesprekken 

- Selin Elcheik: Er zijn de afgelopen periode 3 hoorcolleges 

gegeven, er staan nu nog 2 op de planning. 

➔ Maandelijkse compilaties 

- Selin Elcheik: Het 75ste Bestuur doet niet aan maandelijkse 

compilaties. Dit punt was iets waar we een beetje enthousiast over 

waren omdat we te veel van onszelf opeisten en we geven prioriteit 

aan andere dingen. We hebben gezegd dat we hier niet mee door 

gaan. Instagram hoogtepunten vinden nog steeds plaats. Er 

moeten enkele updates worden gedaan. Aan het einde van het jaar 

worden ze samengesteld. 

➔ Promotie in de kamer 

- Selin Elcheik: De tv in de kamer wordt nog steeds niet gebruikt, 

nu hebben we foto’s van evenementen en we denken erover om ze 

op iMovie of zoiets te compileren en ze in de kamer te hebben. 

Posters voor aankomende evenementen worden in de kamer 

gehangen en gepromoot op het zwarte bord. 

- Lotta Heijnen: Ik weet dat het heel moeilijk voor jullie is om geen 

promotiecoördinator te hebben. Ik heb het gevoel dat veel 

evenementen te weinig of te laat worden gepromoot. Zoals de 

borrel, he actieve leden weekend en zelfs de ALV van vandaag. 

- Selin Elcheik: Het is erg moeilijk, het werk van een 

promotiecoördinator wordt niet echt gezien en wordt vaak 

onderschat. Je hebt ook je eigen taken om te beheren. Het is geen 

geheim dat het voor ons behoorlijk moeilijk is geweest om het te 

managen. Dingen als Koningsdag borrel staan niet in de planning 

en promotie was laat, maar zal hopelijk vandaag of morgen worden 

geplaatst. We hebben mensen erover verteld. Ik ben het niet eens 

met ALV promotie. Het is 2 weken van tevoren gepromoot, maar 

mensen hebben op het laatste moment afgezegd. Actief Leden 

Weekend poster is gepost (save the date), maar we moesten nog 

wat dingen afronden. Actief Leden Weekend werd ook genoemd 

tijdens elke Algemene Bestuursvergadering, dus we hopen dat alle 

voorzitters hun commissies hebben bijgewerkt. Maar ja, promotie 

is de laatste tijd een beetje een strijd. 

- Andrew de Ruiter: Foto’s van evenementen zijn sinds Februari niet 

op de site geplaatst. 

- Selin Elcheik: Ja, dat is een taak die ik zelf op me genomen had. 

Sommige foto’s zijn laat bijgewerkt en nu moet ik wachten tot de 

Chronicles hun foto’s kiezen. Ik zal ze deze week posten. We zullen 

proberen het vaker te doen. 

➔ Leden 

- Selin Elcheik: Om meer inclusief te zijn, hebben we kerstkaarten 

veranderd naar Vrolijke Feestdagen kaarten. Verjaardagskaarten 
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gaan gewoon door. Sommigen waren te laat, sommigen werden 

teruggestuurd. Daar gaan we mee verder. 

➔ Nieuwe Leden 

Nieuwe bachelor leden: 200 

Nieuwe master leden: 32 

- Selin Elcheik: Het afgelopen jaar werd er een nieuw systeem 

gebruikt voor lidmaatschap. Je moest een vakje aanvinken om aan 

te geven dat je lid zou willen blijven, waardoor veel mensen dat 

vergeten hebben in te vullen. Een deel van de reden waarom we 

lijden aan weinig leden is ook omdat een paar andere mensen 

recentelijk zijn verwijderd, maar we hopen erop meer leden te 

vergaren. Er zijn nog steeds mensen die zich aanmelden als lid. 

➔ Studie Sessies 

- Selin Elcheik: We hadden wat problemen de eerste periode, maar 

de studie sessies gaan door. Tijdens de laatste Algemene 

Bestuursvergadering hebben we gevraagd naar wat jullie vinden 

van de studie sessies. Mensen zeiden dat ze niet echt naar de 

ruimtes gaan, dat de ruimtes soms gevuld zijn met andere mensen, 

etc. We adviseren 76 om het anders te doen of helemaal niet te 

doen. 74 heeft dit geïmplementeerd tijdens COVID zodat onze 

leden een plek hadden om te studeren, maar het is nu niet echt 

meer nodig. 

➔ Lid van de Maand 

- Selin Elcheik: Dit gaat goed. Er was wat vertraging in het posten 

van sommige leden, maar die waren op tijd gemeld dat ze lid van 

de maand waren. Het is een leuke manier om waardering te tonen. 

➔ Klein geschenk en brief van het bestuur 

- Selin Elcheik: We zullen alle leden van de maand een aan het eind 

van het jaar een klein geschenk en brief van het bestuur geven. 

Tijdens de laatste ALV van het jaar zullen we de actief leden 

participatie certificaten uitdelen. 

➔ Vragen en opmerkingen 

- Andrew de Ruiter: Over het aantal leden: denken jullie dat het 

haalbaar is om 100 nieuwe bachelor leden te krijgen in een maand? 

- Revathi Renil: Daarom hadden we onze nood algemene 

vergadering. Het is al aangepast in het budget omdat we niet 

denken dat we 300 kunnen halen. De laatste keer dat we het 

hebben gepresenteerd, was het doel om 40 nieuwe bachelor leden 

te verkrijgen voor de rest van het jaar. Ik zal hier verder op ingaan 

wanneer ik praat over het budget. 

➔ Beleidscontinuering 

- Selin Elcheik: We proberen nog steeds ons doel van 5 borrels te 

halen. Tot nu toe moeten we nog wat data vaststellen, maar onze 

dichtstbijzijnde is de Koningsnacht borrel op 26 April en dan de 
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borrel in Mei op 11 Mei. Ik hoop jullie allen daar te zien. Er zouden 

een maximum aan 2 promotie evenementen voor de 

Wintersportcie zijn geweest, maar door aanpassingen zal dat er 

maar 1 zijn; de reünieborrel na de ski reis.  

Om voorzitters te betrekken, neemt de contactpersoon voor elke 

Algemene Bestuursvergadering contact op met de voorzitters. Dit 

is gebeurd, maar in de laatste ABV heb ik geen contact kunnen 

opnemen met een aantal van mijn voorzitters. We hebben het ook 

gehad over de effectiviteit hiervan, en het is een mooi punt om 

mee door te gaan. Bij problemen is het fijn met je contactpersoon 

te praten. Het bestuur was van plan om een extra alumni 

evenement te organiseren, maar we hebben besloten om daar niet 

mee door te gaan omdat die tijdens de lustrumweek niet zo goed 

bezocht werd. We hebben nu prioriteit gegeven aan andere dingen 

omdat alumni niet zo betrokken zijn bij de vereniging, dus het is 

geen prioriteit om evenementen voor het te organiseren.  

Educatieve evenementen worden gedeeld op Canvas en LinkedIn. 

We beginnen langzamerhand te werken aan de 

commissiehandleidingen en het bijwerken daarvan, hoewel we 

denken dat het gemakkelijker zal zijn om ze bij te werken. We 

streven ernaar dat alle nieuwe voorzitters op tijd hun training 

hebben. Je kunt je nog aanmelden voor het leden initiatief. We 

gaan door met het brengen van merchandise naar evenementen. 

We zijn bezig met de introductie van een nieuw item dat hopelijk 

iedereen snel zal zien. 

- Lotta Heijnen: De vorige keer heb ik geklaagd over de ABV-

gesprekken, maar daarna heb je wel een ABV-gesprek met mij 

gevoerd. Dat was fijn. 

 

7. Update Financieel Overzicht 

➔ Inkomen 

- Revathi Renil: We hadden wat problemen met het innen van 5 

euro van mensen die lid wilden blijven. Het was mijn fout om het 

zo laat in het jaar te doen, maar ik zal de penningmeester van het 

aankomend jaar aanraden om het eerder te doen. Er waren wat 

problemen aangezien de website om betalingen te innen moet 

worden geüpdate. 

Athena samenvattingen; we hadden veel problemen om contact 

met hen op te nemen over het geld. Het enige inkomen dat we 

kregen was voor periode 1. 

Bavaria; krijgen we aan het eind van het jaar. Er waren ook wat 

problemen doordat het Illusie weekend van vorig jaar was 

geannuleerd, want die bestelling van Bavaria hebben we nooit 

ontvangen. Ze bleven het bedrag voor deze bestelling innen, maar 
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dat werd eindelijk een maand geleden opgelost nadat we sinds het 

begin van het jaar contact met hen hebben gehad. Met 3 personen 

hebben we het sponsorbedrag overschreden. We hebben enkele 

vacatures geplaatst en hebben samenwerkingen zoals 

TentamenTrainingen.  

Bankrekening rente; Ik zal adviseren om dat van het budget af te 

halen omdat dat punt niet nodig is. 

➔ Vragen en Opmerkingen 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

➔ Bestuursactiviteiten 

- Revathi Renil: Ik heb al uitgelegd waarom er aan Actief leden dag 

te veel werd uitbesteed. Actief Leden Weekend heeft al onkosten 

voor de locatie. CoBo borrel is een gesloten punt. Transitieweekend 

is nog niet achter de rug. Mini-evenementen zijn hoger dan we 

hadden verwacht te besteden omdat niet alle mollie-betalingen 

binnen zijn en alle vaten-stortingen daarop staan. Er zijn veel vaten 

gekocht en nog niet geopend, dus dat gaan we in de bierverkoop 

halen. Voor onze aankomende Heeren borrel gaan we bestuurs 

drankjes uitdelen (welkom shots). 

➔ Vragen en Opmerkingen 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

➔ Commissies 

- Revathi Renil: De Actie is voorlopig positief omdat we de factuur 

voor het laatste evenement niet hebben ontvangen. Barcie/Feestcie 

heeft ook wat problemen met Bavaria bestellingen gehad, dus het 

komt pas in Conscribo als dat is opgelost. Chronicles heeft nog 

geen uitgaven. Voor Illusie zijn nog niet alle kaartverkopen gedaan. 

Voor Lucie zijn nog niet alle kaartverkopen binnen. We moeten nog 

facturen krijgen van externe bedrijven. Lex/Opcie; hetzelfde met 

hun kaartverkoop maar nog niet hun uitgaven. Wintersportcie is 

veel in de positief omdat hun sponsorgeld binnenkwam, maar niet 

de kosten. Er zijn wat problemen met de budgetten, dus 

terugbetalingen moeten nog gebeuren. 

➔ Vragen en Opmerkingen 

- Andrew de Ruiter: Is de Chronicles nog op schema voor de 

release? 

- Revathi Renil: Ja. 

- Andrew de Ruiter: Zijn er commissies die flex budget willen doen? 

- Revathi Renil: Ja, 200 euro voor de Congrescie, het was unaniem 

ingestemd. 

➔ Bestuurs uitgaven 

- Revathi Renil: 74 heeft betaald voor het eten voor onze eerste 

ALV, dit is de eerste waarvoor we onkosten hebben. We zijn niet 

super georganiseerd in het kopen van snacks voor de ABV’s, dus 
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dat moeten we opkrikken. We weten nog niet hoeveel geld we 

kunnen uitgeven aan externe relaties. We gingen uiteindelijk naar 

een CoBo, omdat we eerder door COVID nog niet naar CoBo’s 

konden gaan en we hebben McDonald’s voor ze gehaald. Tot nu 

toe heeft slechts één bestuurslid bestuurs vergoeding 

aangevraagd. We zijn op schema met geen geld uitgeven aan vaste 

kosten. 

- Selin Elcheik: Voor het geval dat iemand zich afvroeg, het geld 

voor externe relaties is voor de mastermarkt. Er zijn grote 

problemen geweest met KVK, waardoor er nog niet veel geld is 

uitgegeven.  

- Andrew de Ruiter: Actuele resultaten dienen aangepast te worden 

voor porto print board kosten. 

- Revathi Renil: Hoeveel we verwachten te besteden is 900, maar de 

laatste kolom is 0 omdat de faculteit daarvoor betaalt. Meestal 

krijgen we geld voor onze bestuurs outfits, dus dat is dan meestal 

onder dat punt, maar ik plaatste het onder een ander punt dus 

moet ik met KasCo zitten om uit te vinden waar ik dat geplaatst 

heb. 

➔ Investeringen 

- Revathi Renil: Transactie kosten zullen stijgen omdat er begin dit 

jaar het Lucie-evenement was dat was geannuleerd, waarin we 

transactiekosten moesten betalen. Soms vergaten we dat toe te 

voegen aan de kaartverkoop. De Zettle stond uit, dus we moesten 

het op de website doen, maar we vonden het niet eerlijk dat je 

daarvoor 0.35 euro extra moest betalen. Wij besteden het geld aan 

transactiekosten. Sommige bestuursleden zijn vergeten geld voor 

posters terug te vragen. We bestellen weer stickers waar een deel 

van het geld aan wordt besteed. We hadden wat kleine 

investeringen gedaan voor de VSPVU-kamer. We hebben enkele 

kleine banken gevonden, maar het is moeilijk om die te vervoeren. 

We hopen nog steeds een bank te krijgen. We kregen een kapstok 

en plant die ik gratis vond. Stefan heeft nieuwe gitaarsnaren voor 

de gitaar in de kamer gehaald. Wij zullen geen wijzigingen 

aanbrengen aan de website. Er zijn wat problemen met de 

merchandise, die willen we voor de lustrumweek doen. We zijn er 

nog mee bezig. Diverse investeringen; vanaf nu geen, maar ik zal 

dit bewaren in geval van nood. Ledeninitiatief is nog niet gebruikt. 

- Andrew de Ruiter: Zou de website geen gesloten punt moeten 

zijn? 

- Revathi Renil: het is niet gesloten omdat het jaar nog niet voorbij 

is, we weten nog niet of we het nodig zullen hebben. Ik zal het aan 

KasCo vragen. 

- Andrew de Ruiter: Is er een update over de betaalautomaat in de 
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kamer? De QR-kaarten bij de Barcie waren een puinhoop. 

- Selin Elcheik: We brachten het ter sprake tijdens de 

kernvergadering aangezien de VIB er ook problemen mee had. 

Esther, onze facultaire contactpersoon zei deze week dat de 

internetpoorten allemaal zouden moeten werken, maar dat werd 

de vorige keer ook gezegd. We hebben haar laten weten dat als dit 

niet snel lukt, we voor de pinautomaten niet gaan betalen. Ze zijn 

nu ongeveer 2 jaar niet meer gebruikt. 74 loste dit probleem ook 

niet op, dus we betalen al 2 jaar de maandelijkse kosten zonder het 

te gebruiken. Hopelijk kan het. Anders moeten we de Zettle 

gebruiken en dat heeft 0.35 euro transactiekosten. 

➔ Actief leden beloningen 

- Revathi Renil: ABV-uitje moet nog worden gedaan. We wilden het 

aan het begin van het jaar doen, maar COVID was aan de gang, dus 

daar zijn we nu weer mee bezig. BOTC zal aan het einde van het 

jaar worden gedaan. Veel commissies gebruikten de commissie 10, 

behalve KasCo. Sommige commissies gebruikten iets minder 

omdat hun evenementen goedkoper waren. Het zou up-to-date 

moeten zijn, maar ik zal het controleren. We hebben een beetje 

verlies geleden op kleding voor Actieve leden, omdat ik tijdens het 

werken aan het budget, naar een verkeerd budget keek. De 

hoodies waren daardoor goedkoper. 

➔ Totalen 

- Revathi Renil: Ik moet het een en ander nakijken, maar zaken als 

commissie 10 en kleding van actieve leden moeten in de middelste 

kolom worden aangepast aangezien het jaar bijna voorbij is en de 

post bijna gesloten is. 

  

8. Commissies 

a) Actie 

- Revathi Renil: De Actie had weer een heel succesvol evenement die uitverkocht 

was. Toen we de kamer binnenkwamen, hadden we iets meer verwacht. Maar het 

was succesvol. De les was in het Engels, maar het papier met instructies in het 

Nederlands. Er was een probleem met het budget aangezien de helft van het geld 

dat we besteed hebben, was voor het boeken van een kamer; iets wat wij zelf gratis 

gedaan konden hebben. Ze hebben heel wat leuke ideetjes voor opkomende 

evenementen waarbij we van de zon kunnen genieten. Commissie dynamiek is 

goed. Ze kleedden zich aan voor de Chronicles, Actief leden dag, etc. De voorzitter 

en vice voorzitter zijn voor het laatste evenement niet in het land, dus we zijn van 

plan de meeste planning af te hebben voor de start van de zomer. 

b) Balie 

- Shannon Fredison: De pin machine werkt! En er was werkelijk een boek verkocht 

deze periode. 

- Andrew de Ruiter: Hoe gaat het goed met de Balie als ze maar 1 boek hebben 
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verkocht? Is er een reden waarom ze niet veel boeken hebben verkocht? 

- Shannon Fredison: In het begin van het jaar, kochten veel mensen hun boeken 

online en nu komen ze langzamerhand terug naar de VU en worden ze zich bewust 

van fysieke boeken. De Balie werkt aan het maken van promotiemateriaal voor de 

Balie, zodat meer mensen weten dat de Balie bestaat en dat boeken daar verkocht 

worden. 

- Selin Elcheik: Ik denk dat in het afgelopen jaar met de opkomst van gratis pdf’s, 

boekenverkopen omlaag gingen. 

c) Barcie/Feestcie 

- Selin Elcheik: Tot nu toe hadden ze 2 Barcies en de laatste wordt tijdens de 

lustrum week. Het ging heel goed en er waren wat problemen met Bavaria waarbij 

sommige dingen in de bestelling niet juist waren. Daarnaast waren een paar dingen 

laat bezorgd. De commissie en iedereen daar waren heel tevreden met het 

evenement. Er waren wat oude gezichten van voorgaande Barcies die we een lange 

tijd niet hadden gezien. Op dit moment, helpen ze ons met de Koningsnacht borrel. 

Er waren wat problemen met het gala aangezien een gala organiseren heel duur is. 

De commissie heeft een beetje getruggeld. Er zijn wat alternatieven waar ze aan 

werken om het gala-achtig te maken; anders gewoon een groot feest. Ze zijn bezig 

te brainstormen en praten met de Illusie over een introductieweek feest. De 

commissie maakt het goed. Promotie voor hun laatste evenement was heel goed 

dus ik ben trots op hoe de commissie daaraan heeft gewerkt. Het budget was ook 

goed. 

d) Chronicles 

- Revathi Renil: De commissie was heel erg op schema vanaf het begin van het jaar 

met schema’s en deadlines. Wanneer ze informatie nodig hebben van commissie 

leden voor evenement stukken etc. ging het wat trager. Commissie bonding gaat 

beter, er zijn meer in-persoon meetings. Alle commissie foto’s zijn klaar behalve 2. 

Nu dat we dichter bij de deadline komen en het sturen naar Perfect Book, is het 

een beetje stressvol. Er zijn ook wat problemen met sponsoren aangezien het 

bereik van de Chronicles niet geweldig groot is. We komen langzamerhand 

dichterbij het kiezen van een locatie voor het uitgave feest. 

e) Congrescie 

- Revathi Renil: Zoals je hebt gehoord in de ABV, hebben ze zich aangemeld voor 

de flex pot aangezien ze financieel wat problemen hebben, wat in de afgelopen 

jaren heel veel gebeurde. Het is moeilijk te weten of een Congres elk jaar mogelijk 

is. Sponsoren worden nog steeds gecontacteerd, contracten opgemaakt en ze 

maken vooruitgang. Ze hebben een keuze uit sprekers dus ze hebben goede 

sprekers en een host gevonden. Het zijn allemaal professoren dus ze kennen hun 

schema’s nog niet maar we zijn wel 99% zeker over de host. Ze hebben een hele 

mooie locatie. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt en een save-the-date 

komt ook snel. 

f) Illusie 

- Selin Elcheik: De Illusie komt langzamerhand dichterbij een periode van 

stressvolle tijden met mentor weekend die in 3 dagen eraan komt. En daarna Illusie 
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weekend in het komende academisch jaar en ze zijn nog bezig met het vergaren 

van meer mentoren. De commissie lijkt er allemaal goed mee om te gaan. Een volle 

Illusie hebben dit jaar maakt echt het verschil. Ze zijn heel goed voorbereid op 

mentor weekend. We hebben weer afgesproken voordat we weggaan om ervoor te 

zorgen dat alles op zijn plaats is. Er waren ook wat problemen met Bavaria, die 

onze schuld waren, maar we hebben manieren gevonden om dat op te lossen. We 

kijken ernaar uit. De commissie werkt heel hard aan promotie. Ze hebben hun doel 

voor aanmeldingen gehaald. Mentor aanmeldingen gaan nu ook veel beter. Mentor 

weekend promotie heeft ook meer mensen zich laten aanmelden. Commissie 

bonding gaat goed. Je kan zien dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Het 

enige is dat sponsoren nu heel langzaam gaan. Ze werken daar ook aan. Dingen 

zien er tot nu toe goed uit. Ze hadden ook afgesproken met de VU-introductie 

dagen, maar die waren niet zo informatief. Meld je aan om een mentor te zijn! 

- Revathi Renil: Er waren ook heel wat complimenten voor hun promotie sketches. 

- Andrew de Ruiter: Hoe gaat het met het aantal mentoren? Zijn er genoeg? 

- Ramona Plato: 34 duo’s van de 56 dus dat is goed, maar nee nog geen 

pedagogische wetenschappen duo’s. We zijn bijna aan ons limiet voor psychologie 

studenten. 

- Andrew de Ruiter: Misschien kunnen jullie de Pedcie vragen. 

- Selin Elcheik: We zijn hoopvol maar het is altijd een beetje een struggle met 

pedagogische wetenschappen studenten. 

g) Lex/Opcie 

- Shannon Fredison: De Lex/Opcie heft gewerkt aan de carrière dagen en zijn nu 

bezig met de planning van hun aankomende excursie en lezing. 

h) Lucie 

- Shannon Fredison: De Lucie had hun Lustrum week. De Brunch was heel fijn, het 

was in de Tuinzaal in het W&N gebouw op de VU. Die avond was er de biercantus 

die ook heel leuk was. Sommige mensen wisten niet helemaal zeker waar ze zich 

voor hadden aangemeld en wilden niet te veel drinken, maar ze hadden toch heel 

veel plezier. Op Dinsdag waren en 3 workshops in de ochtend die niet bezocht 

werden. We stellen voor dat de aankomende Lucie dag activiteiten vermindert. In 

de avond hadden we karaoke, die heel goed was, en we zijn zelf langer gebleven 

op de locatie. Op Woensdag hadden we een boot tour, die een dag activiteit was 

en minder goed bezocht was dan we anticipeerden. Maar het was een fijne en 

kalmerende dag. Op donderdag morgen zouden we teambuilding activiteiten 

hebben gehad, maar door de slechte weersomstandigheden en weinig 

aanmeldingen was het geannuleerd. In de avond was er de alumni borrel die ook 

best okay was. We hadden snacks en drankjes in de ticketprijs. Op Vrijdag was er 

een wellness dag in de morgen en een festival in de middag tot 01:00 AM. We 

hebben meer dan 800 tickets verkocht wat boven ons minimum was en het festival 

was heel leuk! 

- Revathi Renil: Ook met de workshops, als ticketprijzen gratis of heel laag zijn, 

melden mensen zich aan en komen ze niet. 

- Shannon Fredison: Ik raad ook aan de commissie aan om een document met do’s 
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en don’ts te maken voor de volgende Lucie.  

- Andrew de Ruiter: Ik vond de biercantus heel leuk. Ik vond de lustrum week in zijn 

geheel leuk. Ze hadden leuke en diverse evenementen. De alumni borrel niet meer 

doen doordat de opkomst te laag was… ze hebben er 3 dagen van tevoren over 

gehoord. 

- Shannon Fredison: Er zijn heel wat alumni die niet aangegeven hebben in het lede 

bestand dat ze een alumni willen zijn op de website. Dus die waren nog onder 

“leden” in het leden bestand. Ik heb ruim op tijd een email verstuurd naar de 

alumni en die naar de normale leden iets later. 

- Andrew de Ruiter: Ik heb de mail gezien die je had verstuurd, alleen na die email 

begonnen mensen erover te praten in de voorgaande besturen chat. 

- Revathi Renil: Ik denk dat het fijn zou zijn geweest van tevoren over deze chat te 

weten. 

- Selin Elcheik: Het schema was op tijd gepost, langer dan 2 weken van tevoren. Het 

was in het schema en er was een afzonderlijke post voor de evenementen op 

Donderdag en er waren stories. Heel veel promotie is gedaan in een kleine 

tijdsspan dus ik begrijp niet dat alumni maar 3 dagen van tevoren op de hoogte 

zijn gebracht. Over dat het evenement op Donderdag was; VSPVU organiseert niet 

echt evenementen op Vrijdag dus ik ben hier verward door. Ik begrijp dat mensen 

werk hebben, maar ik begrijp niet hoe dit verwacht werd.  

- Revathi Renil: Ik hoor ook dat dit evenement op een Donderdag was. 

- Andrew de Ruiter: Ze zouden ook graag 2 weken van tevoren willen horen over 

een evenement. 

- Revathi Renil: Het was bekend en ook dat het evenement in de lustrum week zou 

plaatsvinden. We willen geen ander alumni evenement houden, niet omdat alumni 

niet zijn komen opdagen, maar ook om de opkomst. Het was bedoeld als een 

reünie en daarvoor is het niet gebruikt. Vanuit het oogpunt van een 

penningmeester is het denk ik beter om geld te gebruiken om de situatie te 

ontwikkelen in plaats van vast te houden aan oude banden. 

- Selin Elcheik: Ja, dus natuurlijk niet om de lage opkomst. We geloven niet dat een 

tweede een goed idee is. 

- Andrew de Ruiter: Oh, voor dit jaar? 

- Selin Elcheik: Ja. 

- Andrew de Ruiter: Oh okay, dan is het logisch. 

- Mandy Schunselaar: Hoe laat begon de alumni borrel ook alweer? 

- Shannon Fredison: 8 PM. 

- Mandy Schunselaar: Misschien kunnen ze het volgend jaar eerder doen, rond een 

uur of 5 of 6, als een “after-work” borrel. 

i) Pedcie 

- Shannon Fredison: De Pedcie is bezig met het plannen van hun aankomend 

evenement. Ze hebben al een spreker die heel goed is! 

- Andrew de Ruiter: Zijn ze al bezig met hun promotie? Het is fijn om hun gezichten 

te zien voordat ze een evenement hebben. 

- Shannon Fredison: Ik zal het aan hen aanraden. Dank je wel! 



13 

 

j) Wintersportcie 

- Selin Elcheik: Ze hadden hun ski reis een paar weken geleden, het ging best goed. 

Het was een heel uitputtende week vol zieke mensen, maar het was nog steeds 

heel leuk. Er waren dit jaar heel veel nieuwe gezichten, wat ik heel leuk vond om te 

zien. Meestal is er een heel erg selecte groep mensen die komen. De commissie is 

bezig te werken aan hun reünie borrel. Ze zullen nog steeds afspreken na deze 

reünie, we zullen zien waar het de commissie laat. Het is heel kalmerend geweest 

sinds afgelopen maand. 

 

9. Ideeën Bus 

- Selin Elcheik: Er waren geen nieuwe ideeën in de ideeën bus.  

10. Belangrijke Data 

a) 23-24 April   Mentor Weekend 

b) 26 April   Koningsnacht Borrel 

c) 28 April   Carrière Vaardigheden Dag 

d) 28 April   Master Markt 

e) 6-8 Mei   Actief Leden Weekend 

- Selin Elcheik: Het thema van Actief Leden Weekend is Dagdromen en 

Nachtmerries. We zullen ook je voorzitter op pimpen doen. Commissie leden 

mogen alles wat ze willen doen, doen met hun voorzitter. 

f) 11 Mei   Borrel #2 

- Amelia Beloeuvre: Is er een thema? 

- Selin Elcheik: Ja, maar het wordt in de promotie bekendgemaakt. 

g) 15 Mei   Bestuurs aanmeldingen deadline 

h) 23-25 Mei   Studie sessies 

i) 8 Juni   Algemene Bestuursvergadering #7 

j) 15 Juni   Algemene Ledenvergadering #5 

11. W.V.T.T.K. 

12. Vragen of opmerkingen 

- Amelia Beloeuvre: Moeten huidige voorzitters ook naar ALV #6? 

- Selin Elcheik: De exacte datum voor de eerste ALV is in het jaarschema. Je wordt daar 

verwacht als je in het land bent want dan wordt ons laatste budget gepresenteerd. Er 

zullen commissies zijn die nog evenementen hebben in het volgende academische jaar. 

- Andrew de Ruiter: Misschien kunnen jullie een bericht sturen over de volgende ALV en 

ABV waarin jullie de voorzitters vertellen over dat ze tijdens de volgende ALV aanwezig 

moeten zijn. 

- Quinten MacDonald: Waar kan je je aanmelden om in het bestuur te zijn? 

- Selin Elcheik: Zoals je misschien wel al weet, zijn we dit jaar met 3 personen, maar 

normaliter is het de voorzitter, secretaris, penningmeester, promotie coördinator, externe 

relaties en educatie. Je stuurt een email naar het bestuur met je motivatie brief en CV. 

Dan is er een interview. Wanneer je een bestuurs jaar doet, kan je vrijstelling krijgen van 

je vakken, je hebt dan automatisch recht op een verlenging als internationale student. 

Voor mij, aangezien ik niet-EU ben, moet ik 30 EC krijgen per jaar, maar in een bestuurs 

jaar hoeft dat niet. 
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- Revathi Renil: Er zijn ook een paar mensen die eraan denken het niet dit jaar maar 

volgend jaar te doen. Ik raad aan het te doen wanneer je weet dat je nog een jaar zult 

hebben. Dus, niet in je laatste jaar. Als je weet dat je een extra jaar gaat doen, doe dan 

een bestuurs jaar. Een bestuurs jaar help je sociaal leven en helpt met connecties. Het 

helpt het te doen in je eerste jaar, om te kunnen genieten van alle connecties, etc. je 

krijgt meer eruit als je een VU student blijft. 

- Selin Elcheik: Daarnaast, als je eraan denkt om het te doen, doe het gewoon. 

- Andrew de Ruiter: Ik heb geen CB-evenementen gezien. Gebruiken jullie de 

Koningsnacht borrel daarvoor? 

- Selin Elcheik: Er was een informatie-avond die online zou zijn. Nu dat we de deadline 

hebben verzet, krijgen jullie een nieuw schema. We zullen incorporeren dat we op zoek 

zijn naar een nieuw bestuur tijdens de Koningsnacht borrel. Promotie zal vanaf nu veel 

meer zijn. Het was moeilijk om dat allemaal te kunnen managen, maar jullie zullen meer 

zien. 

- Andrew de Ruiter: Sprekend vanuit mijn ervaring, ik heb mijn werk binnen de VU 

gekregen door mijn bestuurs jaar en heb meer over de VU geleerd. Als je het doet als 

vrijwilligerswerk, word je ook ervoor betaald wat best een hoog bedrag is. Je krijgt er dus 

iets financieels terug voor. 

- Selin Elcheik: Demi en Iris die je misschien wel kent, hebben ook een baan binnen de 

faculteit door de posities die ze hier hadden in het bestuur. Vooral als je een student van 

de VU bent is het fijn hier te werken. 

- Revathi Renil: Ik ken ook veel mensen die een bestuurs jaar op hun CV hebben. In 

Nederland is het goed op je CV. Zolang je goed uitlegt wat het inhoudt, is het goed om 

het te hebben. 

13. Afsluiting 

Selin Elcheik sluit de meeting om 20:44. 


