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AANWEZIGEN 

Leden: 

1. Lily de Waal 

2. Boet Bruijniks 
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5. Jelmer Visser 

6. Aimée de Sévaux 
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Bestuur: 

10. Chris Diepenmaat 

11. Simon Huijben 

12. Hannah Waayers 

13. Marise Raaijman 

14. Sam Langelaan 

 

AGENDA 

I. Opening 

II. Agenda vaststellen 

III. Mededelingen 

IV. Spaargeld 

V. WVTTK 

VI. Rondvraag 

 

VERGADERINGSDUUR 

De vergadering is geopend om 19:21 uur en gesloten om 20:09 uur. 

 

 



I. WELKOMSTWOORD EN OPENING 

19:21   Sam Langelaan opent de vergadering. 

Sam    Dankjewel dat jullie er allemaal zijn om het te hebben over het punt waar we geen 

  tijd meer voor hadden op de Wissel-ALV. 

 

II. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 

Sam   Dan even de agenda vaststellen.  

 

  Op het scherm verschijnt de powerpoint met de punten die besproken zullen worden. 

 

  Nou ja, het welkomswoord en opening zijn net geweest. Dan gaan we nu het 

  vastzetten van de agenda doen. Dan hebben we nog even mededelingen, dan gaan we 

  dus over het agendapunt wat er is  – er is één agendapunt – er zijn geen andere 

  agendapunten ingediend dus daar houden we het ook bij, dat is het spaargeld. Dan doen 

  we een ‘wat er verder ter tafel komt’ en dan een ronde vragen. Ja? 

Floris    Ik dacht dat we twee punten hadden, klopt dat? 

Sam   Nee. 

Floris   Punt a en b. 

Sam   Nou ja, goed, waar doel je dan op? 

Floris   Hoeveel stemmingen verwacht je vanavond? 

Sam   Dat ligt eraan, één of drie. 

Émile   Is er een kiescommissie? 

Sam   Dat gaan we zometeen bij de mededelingen op in. 

Jelmer   Leg dat uit Sam, ik snap het niet. 

Sam   Oke, we gaan – dankjewel – we gaan naar de mededelingen. 

III. MEDEDELINGEN 

Sam   Ten eerste willen we een kiescommissie. Wie is vrijwilliger voor de kiescommissie?  

 

  Er worden handen opgestoken. 

 

   Ik stel voor dat Lily de Waal en Aimée de Sévaux kiescommissie zijn. 

Joost   Aimée. Moet je daar gaan zitten, naast Lily. 

 

  Geschuif van stoelen en gelach. Aimée blijft zitten. 

 



Sam   Een duidelijk verschil van motivatie in de verschillende kiescommissieleden. 

Émile   Te veel onenigheid! 

Sam   Had je nog een mededeling? 

Joost   Ehm, nee. 

Sam   Dan gaan we nu naar overige mededelingen. Ik wil ook nog even een andere 

  mededeling doen, als ik heel even jullie aandacht heb. Er stond nog één lid op 

  en dan doen we dat maar. Lotte Murrath is ook lid geworden bij de FUF.  

   

  Gemompel. 

 

Marise   Murrath. 

Sam   Murrath, anyways. Je snapt wat ik bedoel. 

Simon   Komt uit België hè. 

Sam   Ehm, oud bestuur Engels, die was heel erg veel bij de FUF en die doet ook nu een 

  studie met wijsgerige elementen erin. Dus wat dat betreft, ja, het moet origineel 

  vermeld worden als een bestuur iemand lid maakt die niet direct in aanmerking 

  komt om lid te worden. 

Jelmer   Vind ik niet kunnen. 

Joost   Waar haal je dat vandaan, dat dat moet?  

Sam   Eh, dat staat volgens mij in de statuten. 

Émile   Nee, je moet het goedkeuren. Je hoeft het toch niet aan te kondigen op de ALV? 

Sam   Nou, volgens mij, het moet gewoon ergens - 

Hannah  Dat was juist het agendapunt wat werd ingediend. 

Sam   Ja, het moest wel ergens worden vermeld in ieder geval, in de notulen, dat dat 

  gedaan is. Het bestuur heeft wel de bevoegdheid om dit gewoon te doen - 

Joost   Ja. 

Sam  – maar de ALV moet wel weten dat het gebeurd is. En dat doen we bij deze.  

 

  Enkele leden herhalen: Bij deze. 

 

   Yes, Joost? 

Joost   Nou, als het niet in de statuten staat - 

Émile   Wel. 

Joost   Eh, dan wil ik graag dat we hier vervolgens gewoon de bestuur een vrijbrief in geven 

  en het niet meer vermeld hoeft te worden. 

Sam    Ja, kijk, het punt is meer waarom iemand wil dat dit vermeld zou worden – ik 



  kan het wel even uitleggen – is omdat anders in principe een bestuur heel veel leden 

  zou kunnen aannemen, maarja... 

Joost   Maar dat vinden wij toch niet erg als wij jullie vertrouwen in het bestuur zijn, hierin? 

Sam   Ik ben het eigenlijk ook wel met jou eens, maar goed, het is toch even voor de 

  duidelijkheid even vermeld. 

Floris  Heeft een van jullie giften ontvangen van Murrath? 

 

  Gelach. 

 

Simon   Vijftigduizend euro! 

Sam  Daar doen we geen uitspraken over! Wij hebben dat niet gedaan. Dat moet je aan 

  het oud-bestuur vragen. 

Simon   Dat vind ik wel slecht. 

Sam   Nee grapje, nee, we hebben geen giften ontvangen. 

Émile   Het staat niet in de statuten trouwens.  

Sam   Staat niet in de statuten? Oke, nou goed, dan zullen we er de volgende keer op 

  toezien dat het niet hoeft te gebeuren.  

Émile   Beroep kan in de ledenvergadering. 

Sam   Oke, sure, we gaan over naar het volgende vergaderpunt. Dat gaat om het 

  spaargeld. Dat is waarom we hier eigenlijk zitten.  

 

IV. SPAARGELD 

Sam    Zijn er mensen die niet op de hoogte zijn van wat er precies met het spaargeld is? 

 

  Jelmer steekt zijn hand op. Gelach. 

 

   Oke, dan gaan we het toch even hebben over het spaargeld. Er is op de vorige 

  wissel-ALV door Jonathan Steinebach, en voorgedragen door Lily de Waal, een punt 

  ingediend dat we eigenlijk heel veel spaargeld hebben, onnodig veel, voor drie 

  redenen. Dat het eigenlijk een onnodig hoog buffer is, ten aanzien van andere 

  verenigingen die ook functioneren en dezelfde grootte hebben. Dat we daarna ook 

  ten onrechte verdienen aan leden – we potten gewoon geld op van leden – terwijl 

  we er eigenlijk dingen ervan moeten organiseren.  En ten derde dat ook misschien 

  ons recht op subsidie zou kunnen vervallen omdat wij een te hoge spaarrekening 

  hebben. Dan hebben we eigenlijk geen geld nodig. Nou, dat is een beetje de reden 

  waarom we ermee kwamen en we zijn het er als bestuur mee eens dat we teveel 



  spaargeld hebben, overtollig spaargeld. En daarom willen we drie dingen daarvoor 

  daarmee doen. Ik zal ze even alle drie opnoemen. We kunnen er in één keer voor 

  stemmen of we kunnen er per kopje voor stemmen. Ehm, het eerste is: we stellen 

  eigenlijk voor om binnen vijf jaar dat geld – om als intentie te hebben – om binnen 

  vijf jaar dat geld terug te brengen naar vierduizend euro. Dat is volgens ons een hoog 

  genoege buffer. Meer hebben we eigenlijk niet nodig. Met het overige geld – en daar 

  komen we bij het volgende punt op – als er fantastische dingen zijn om te organiseren, 

  dat we het geld daar ook voor uitgeven, want dat hebben hebben we gewoon. Dat moet 

  gewoon in zekere zin zo snel mogelijk uitgegeven worden. Dit moet natuurlijk wel 

  worden uitgegeven aan de juiste dingen. Het is niet zo dat een bestuursjaar opeens het 

  hele jaar pizza gaat eten van dit geld. Kán.  

Floris   Niemand doet dat. 

 

  Gelach. 

 

Sam   Nou ja, misschien een volgend bestuur, maar zo denken wij er niet over. Wij denken aan 

  unieke evenementen, zoals een lustrum, of langetermijninvesteringen, dus dat het 

  eigenlijk geld is wat je een hele tijd nog hebt. Het punt is ook dat het dan niet iets is wat 

  jaarlijks  terugkeert. Dat je niet het geld investeert in evenementen die jaarlijks 

  terugkeren, maar speciale zaken. Als derde punt, willen wij daarom - met dat in ons 

  hoofd – denken we dat het redelijk is om tweeduizend euro aan de huidige 

  lustrumcommissie te begroten, omdat wij denken dat zij een fantastische organisatie  

  hebben en er heel veel leuke dingen mee kunnen doen en dat ook leden van wie het 

  geld eigenlijk is, dat is opgepot, we er beter nu dan later iets aan hebben en dat voor het 

  lustrum dus nu zoveel geld gerechtvaardigd is. Dat het gerechtvaardigd is zoveel geld in 

  het lustrum te investeren. Dat is eigenlijk een beetje ons punt van het plan. Zijn hier 

  direct aanmerkingen of vragen over? Yes, Joost. 

Joost   Ehm, wil je even teruggaan naar de eerste slide? En dan kunnen we het eerst daarover 

  hebben en dan kunnen we het daarna daarover hebben en daarna daarover... 

Sam   Ja, is goed, als dat gewenst is dan doen we dat. 

Lily   Zullen we vragen of dat gewenst is? Of dat we het gewoon –  

Sam   Nee, ik vind eigenlijk, als een lid dat vraagt, dan heeft hij het recht om het daarover te 

  hebben, dus dat gaan we gewoon doen. De eerste slide, het spaargeld. Zijn hier vragen 

  of bezwaren over? 

Floris   Zijn dit jullie voorstellen of die van Jonathan en Lily? 

Sam   Dat is een goede vraag. Natuurlijk is het plan eerst ingediend door de lustrumcommissie 



  en die is vertegenwoordigd door Jonathan en Lily op de ALV. Wij hebben daarnaar 

  gekeken. We hebben erover vergaderd en wij hebben deze punten overgenomen, want 

  wij vonden ze gerechtvaardigd. 

Floris   Cool. 

Sam   Oke, verder nog vragen of aanmerkingen? Nee? Dan gaan we over naar het volgende 

  punt. Zijn hier vragen of aanmerkingen over? 

Joost   Ehm, wil je even terug naar de vorige? Ik eh - 

Marise   Die hebben we eigenlijk net afgesloten. 

Sam   Ja, dat hadden we net afgesloten, maar – tenzij het echt heel dringend is. Zijn hier vragen 

  of aanmerkingen over?  

Joost   Ja, ik heb een vraag. Stel je voor dat we, eh, iets te gortig gaan met het spaargeld 

  terugbrengen en je komt op drieënhalf K uit... 

Sam   Ja. 

Joost   Is het dan ook weer de bedoeling dat we weer gaan sparen tot vier K? Dat dit gewoon 

  een richtlijn is die we eigenlijk in het Huishoudelijk Regelement gaan zetten ofzo? 

 

  Gelach. 

 

Sam   Ik vind dit wel iets wat de ledenvergadering en dergelijken kunnen beslissen, maar als er 

  eerst nog iemand anders hier iets over te zeggen heeft en misschien aan wil vullen? 

Lily   Ja, eh, het is een richtlijn voor verenigingen in het algemeen om een buffer te hebben 

  waarmee je het een jaar kunt uitzingen als je geen geld hebt en dat is voor ons ongeveer 

  dit. Dus dit is gewoon redelijk, zeg maar. Dit kan in de toekomst een heel anders bedrag 

  zijn natuurlijk. Het kan groter of kleiner worden.  

Sam   Ja, met inflatie bijvoorbeeld. Het is wel de bedoeling om zo'n bedrag aan te houden. Dus 

  het moet gewoon een redelijk bedrag zijn, maar je weet, gebeurt er iets verschrikkelijks, 

  zoals het oudledenprobleem in het verleden, dan moet er gewoon dat geld zijn.  

Joost   Vind ik een goeie inderdaad. Ehm, willen we dan als vereniging zeg maar een bedrag 

  noemen per lid dat we als buffer moeten hebben? 

Sam   Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met onze begroting. 

Lily   Ja, het is afhankelijk van je begroting. 

Boet   Volgens mij gaat het erom dat je een jaar lang een begroting kunt draaien zonder dat je 

  inkomsten hebt. 

Sam   Nog even een aanmerking hierop. We hebben de laatste jaren ook een restant gehad.  

  Dus het is ook niet zo dat we echt grote financiële problemen lijken te hebben, maar dit 

  is gewoon achter de hand. Maar daarom is wat we nu hebben echt overtollig. Ja, Marise? 



Marise   Als je het fijn vind Joost, we hebben met het bestuur berekend hoeveel het gemiddeld 

  per bestuur zou zijn als ze – 

Joost   Hoe bedoel je per bestuur? 

Marise   Als we eerlijk zouden verdelen hoeveel spaargeld elk bestuur nu zou hebben als we 

  over vijf jaar vierduizend willen. Er is een richtlijn, als je dat fijn zou vinden, om in ieder 

  geval rond die vierduizend te blijven zitten, maar wij gaan ervan uit dat de besturen dat 

  zelf eh...  

Sam   Ja, het is ook gewoon aan volgende ledenvergaderingen, hè. Dat als die zeggen van 

  'jongens wat gaan jullie met het spaargeld doen?' en dan zeggen 'dit kan absoluut niet' 

  dan zijn de leden daar ook een aanspreekpunt. Floris? 

Floris   Hoe zijn jullie aan het getal van vierduizend gekomen? Is dat uitsluitend uit andere, eh, 

  dingen, hoe zeg je dat? Uit andere studieverenigingen? Of is het ook – Ik meen namelijk 

  begrotingen langs te hebben zien komen dat hetzelfde op onze betaalrekening ongeveer 

  richting dat daalt als je de busreis naar weet ik veel waar moet betalen.  

Sam   Dat ligt er wel aan hoe je het uitgeeft, maar volgens mij is in het onderzoek waar dat geld 

  precies op gebaseerd is, dat komt door de –  

Floris   Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Wat ik bedoel te zeggen is: We regelen de reis vaak 

  uit voorschot en dingen. We willen niet moeilijk hoeven doen om te zeggen 'ja, je mag 

  niet meer mee'. Dat vinden we fijn als FUF zijnde. Ik vraag me daarom af of 4000 – ook 

  om de harde diepe klappen op te vangen, tijdelijk – wel een hoog genoeg buffer is.  

Sam   Lily, wil jij hier iets op zeggen? 

Lily   Ja, eh, wat onze redenatie was, was dat het sowieso geen teken van financiële 

  gezondheid is als jij ineens vierduizend voorschiet hè. Natuurlijk willen we 

  uitzonderingen hebben voor leden die misschien in termijnen gaan betalen, maar dit 

  moet zeker niet de regel zijn. Volgens mij moet het gewoon de regel zijn dat je vooraf 

  betaalt voor een reis en dan heb je het geld op de rekening staan. 

Floris   Dat klopt, maar op het moment dat bewuste leden niet kunnen betalen, waarvan ik wel 

  een beetje – Over het algemeen gaan FUF'ers niet helemaal verstandig met geld om.  

Lily   Nee, maar dat zijn uitzonderingen.  

Floris   Dan willen we niet hoeven zeggen 'Ja, jullie zijn allemaal- ' 

Sam   Als we daar gewoon goed en redelijk mee omgaan. 

Lily   Dat als uitgangspositie en je wil het echt als uitzondering voor die paar die dat nodig 

  hebben... en daar heb je precies zo'n buffer voor. 

Sam   Ik snap je angst, in zekere zin, dat je zegt van 'nouja dan kan ik ze niet meenemen op reis 

  ofzo', maar ik denk inderdaad als we daar redelijk mee omgaan, als we die 

  uitzonderingen inderdaad als uitzonderingen benaderen en als we daar secuurder in zijn, 



  dan hoeven we niet zo'n heel groot bedrag op onze rekening te houden. 

Floris   Maar is dit een heel groot bedrag voor een vereniging als wij? Het is toch niet zo gek 

  veel. Als die vierduizend niet gebaseerd is op onze eigen feiten van hoe uiteindelijk 

  puntje bij z'n paaltje komt, vind ik het onnozel om te zeggen 'dan moeten we de richtlijn

  stellen op vierduizend'.  

Lily   Dat is dus wel gebaseerd op onze eigen financiële situatie, namelijk de hoogte van onze 

  begroting en de -  

Floris   Ik snap je niet.  

Lily   Wat snap je niet? 

Floris   Het gaat om zeg maar – De begroting gaat omhoog inderdaad want we hebben elke keer 

  meer op de balans staan en meer op de rekening, maar er zitten dalen tussen. Dat we tot 

  de drieduizend dalen om vervolgens weer snel op te krabbelen. En wil je daar wat aan 

  veranderen, dat we daar zo laks in kunnen zijn, dan wil je een heel strenge bewakende 

  penningmeester –  

 

  Geroesemoes. 

 

Sam   Wacht even. Ja? 

Lily   Ik vind het heel raar dat een vereniging voor duizenden euro's garant staat voor leden. 

  Dat lijkt me niet een gezonde manier om je vereniging eh... 

Sam   Als de penningmeester hier nog iets op wil zeggen? 

Simon   Ja ik heb voor zover ik in de administratie heb kunnen vinden, heeft 'ie in 2015 heel kort 

  vierhonderd euro onder deze vierduizend euro gestaan en daarna niet meer. Dat wil ik 

  even zeggen. 

Sam   Effectief, hoeveel mensen, bijvoorbeeld bij zo’n reis – ik denk dat de reis de grootste 

  uitgave hierin is bij het voorschieten, right? – hoeveel mensen hebben het, procentueel 

  gezien, niet meteen? 

Floris   We streven er, dacht ik, altijd naar de reis eerder te plannen en hoe eerder je die plant, 

  hoe eerder mensen moeten betalen. Dat is ingewikkeld. 

Sam   Nou, als je dat kan doen. Daar streven we natuurlijk ook naar. Daar streven we elk jaar 

  naar en wij gaan dit jaar ook proberen om gewoon die reis goed te plannen, dat mensen 

  op tijd kunnen betalen. Want dat ben ik met je eens. Het moet gewoon redelijk zijn, dat 

  je niet opeens een week van tevoren moet betalen. 

Émile   We hebben het nu over twaalf mensen ofzo, die helemaal niet zouden betalen, hè. Dat is 

  vierduizend euro. 

Sam   Ja. 



Émile   Dat we voor twaalf een hele reis betalen. Daar zou ik niet voor zijn, als dat zou gebeuren. 

Sam   Nee, precies. Ik denk dat dat ook best wel redelijk is om dat gewoon – Stel er zijn één of 

  twee mensen die niet kunnen betalen–  

Jelmer   Maar wat als dat wel gebeurt, dus, is de de vraag. 

Floris   Ik zeg niet dat we niet een lager buffer moeten houden, maar ik vraag me af of –  

Lily   Ja, maar wat als het wel gebeurt. Dat is iets wat we in de hand hebben en ik denk dat het 

  inderdaad vrij problematisch is als je twaalf mensen totaal niet laat betalen en wel mee 

  laat gaan op een reis. Dat lijkt me sowieso niet verstandig als vereniging.  

Joost   Nee, maar als je –  

Lily   Als je een betalingsregeling kunt treffen en daar hebben we ook de buffer voor... Het lijkt

  me niet verstandig om de helft van de reis mee te laten gaan zonder te betalen en dat 

  we daar dan vervolgens geld voor op de rekening moeten hebben staan. Dat lijkt me niet 

  een gezonde manier van omgaan met het geld. 

Joost   Is het ook niet. 

Sam   Nee, maar de vraag is meer: wat kan 4000 euro doen? Toch? Als ik het goed begrijp. We 

  hebben overigens ook een normale betaalrekening als ik het correct heb.  

Simon   Een normale betaalrekening, ja.  

Sam   Waar ook nog geld op staat, dus ik denk  dat we effectief dan nog veel geld over hebben. 

  Met zo'n reis hè, stel: vijf mensen kunnen niet betalen. Dat is misschien een redelijke 

  schatting. Nou, hoeveel kost zo'n reis?  

Émile   Driehonderdvijftig. 

Sam   Driehonderdvijftig. Nou, iets van rond de vijftienhonderd, zestienhonderd euro. Dan 

  hebben we dus blijkbaar nog een hoog genoeg buffer. Als dat misschien een soort 

  antwoord op je vraag is en voor je angst misschien. Want kijk, het is ook zo: De 

  vergelijking met andere verenigingen, daar zit wel een idee achter. Die verenigingen 

  functioneren ook. Zij gaan ook niet failliet, die lopen ook niet de hele tijd achter leden 

  aan, denk ik, met een aalmoesbakje. Dus het is niet dat die vergelijking niks op ons 

  betrekking heeft. Dat heeft die wel. Joost? 

Joost   Als ik het goed begrijp, houden we dus de betaalrekening. Volgens mij stond daar in het, 

  ehh, ingezonden stuk wat ik heb gelezen ongeveer drieduizend euro op? 

Sam   Volgens mij klopt dat, toch? Zoiets? 

Simon   Nee, er staat nu driehonderdvijftig euro op de betaalrekening. 

Sam   Maar we hebben nog debiteuren, toch? 

Simon   Ja, zeker. Ik weet niet precies hoeveel dat is. 

Floris   Waar is het onderscheid tussen betaal- en spaarrekening in dit hele verhaal?  

Sam   Ja, dit gaat om de spaarrekening alleen. 



Floris   Dus op de betaalrekening kan al het geld blijven staan, zo lang het maar niet op de 

  spaarrekening staat? Dat is dan de strekking? 

Sam   Nou ja, goed, het heeft ook geen zin om – Kijk, in principe kunnen mensen dat gaan 

  doen, maar ik weet niet wat daar het nut van is.  

Floris   Even voor de grap, om jullie punt te controleren, heb ik net zoals jullie de begrotingen 

  van afgelopen – sinds Clint  – onder de loep genomen en een grafiekje van gemaakt 

  enzo. Het is heel grappig wat voor verschil je ziet zeg maar. Daarin dacht ik wel van: de 

  ene keer staat er drieduizend euro op de spaarrekening en de andere keer nul. Daar 

  zitten hele grote verschillen in dus in die zin lijkt het me verstandig om alle liquide 

  middelen te berekenen en niet over het spaargeld alleen te praten. 

Lily   Nee, maar dan is dit dus nog een bescheiden schatting, want we hebben alleen gekeken 

  naar de spaarrekening en daarna investeringen en reserves enzo ervan afgetrokken – zeg 

  ik het goed, Boet? – en daar vervolgens nog dingen van afgetrokken, die van De Filosoof 

  bijvoorbeeld. Volgens mij is dit dan nog een hele voorzichtige schatting van het geld dat 

  we hebben. Want we hebben de betaalrekening buiten beschouwing gelaten. 

Floris   Ja, maar dan is het toch handig om dat geld bij die vierduizend op te tellen, om dan te 

  zeggen 'we gaan niet al dat geld ook nog opmaken', dat zeg maar – Je wilt toch met 

  elkaar afspreken hoeveel geld we over houden en niet hoeveel er bestaat en hoeveel –  

Lily   Ja, maar daarom zeg ik: het is de meest voorzichtige schatting mogelijk, dus die 

  achtduizend spaar die we hebben, waarvan wij zeggen dat het vier moet zijn, dat is nog 

  helemaal exclusief betaalrekening. 

Floris   Dat wil je ook opmaken? 

Lily   Nee. 

Sam   Nee, ik snap wel je punt.  

Floris   Het kan niet nergens blijven. 

Joost   Ja, of het moet – 

Lily   Het begon met een voorzichtige schatting, met in ieder geval – Dit is gewoon te veel. 

Sam   Interessante discussie – 

 



  Verschillende leden praten door elkaar.  

 

   Wacht even, jongens, wacht even. Ik snap denk ik je punt. Je zegt van goed, als je 

  vierduizend euro als buffer wil hebben, dat willen we aanstellen als maximum.  

  Inderdaad, wat doe je dan met de andere liquide middelen die we hebben? 

Floris   Ik heb een overzichtje voor je, wat we ongeveer hadden staan toen jullie je begroting 

  maakten. Heb ik van de week zitten maken. Is grappig. Dat wil ik best even geven. Kan dit 

  op het bord? Mag iedereen kijken? 

Sam   Op zich zijn wij daarnaar benieuwd. Ja. 

Floris   Ik mail 'm naar jou.  

Sam   Ja, handig is naar mijn privémail. 

 

  Sam noemt zijn mailadres op. Geroesemoes. 

 

Floris   Hoe schrijf je Langelaan? 

 

  Sam spelt zijn achternaam. 

 

Marise   Is het oke dat ik je mail open hier? 

Sam   Ja, ja, tuurlijk. 

Marise   Spannend! 

Simon   Meiden van holland?! 

 

  Gelach. 

 

Boet   @ wat? Gmail.com? 

Marise   Ja. Oh, je had 'm nog niet verstuurd, never mind.  

 

  Ondertussen praten de leden met elkaar. 

 

   Verstuurd? 

Floris   Ja. 

Joost   Je kan ook vernieuwen zonder de hele pagina te vernieuwen. 

Floris   Ja, post ophalen.  

Simon   Sam, wat bedoelde je met mister Quirin? Quirijn?  

Sam   Ja, da's m'n vader.  



Simon   Oh! Hoe spreek je die naam uit? 

Sam  Kwi-rijn.  

 

  Leden herhalen de naam. 

 

  Maar iedereen noemt hem Q.  

Simon   Dat zou ik ook beter vinden. Het is wel echt zo'n naam die je altijd moet uitspellen. 

Sam   Je hebt 'm verstuurd? 

Marise   Waar is 'ie dan? Kunnen we in je spam kijken? 

Aimée   Er staat ook nog 97 achter. 

Sam   Er is ook een andere Sam Langelaan, dus daar heb je het dan waarschijnlijk naar 

  verstuurd.   

 

  Gelach. Floris herhaalt het mailadres. 

 

Sam   Ja. 

Simon   Dit duurt nu al een half uur, hè. We gaan hier gewoon tot tien uur zitten jongens!  

  Gezellig! 

Chris   Ik had nog een derde biertje moeten halen. 

 

  De mail verschijnt.  

 

Leden  Ahh, kijk!  

Marise   Waar is het document? 

 

  Deze blijkt niet te zijn meegestuurd, tot hilariteit van de leden. Gelach. 

 

Simon   Ik krijg het er warm van.  

Jelmer   Je hebt geen bestuurspak aan. 

Simon   Ik heb toch een stropdas om. 

Marise   Dat hoeft niet bij een BLV. 

Joost   Waarom niet? 

Simon   Het staat niet in de statuten dat dat moet. Jij ziet er ook goed uit vandaag, Jelmer. 

Marise   Hé, Jel, wat leuk dat je je toch hebt ingeschreven voor een commissie.  

Jelmer   Ja, ik werd gepusht. 

Marise   Heel goed, toch iemand die iets meer invloed op hem kan uitoefenen. 



 

  Het document wordt geopend. Gejuich.  

 

Marise   Is het zo duidelijk genoeg? 

Joost   Nee, het moet groter.  

 

  Geroesemoes. 

 

Sam   Oke, wil je het toelichten Floris? Jongens, orde! 

Simon   Over welke kas heb je het in de linkerkolom?  

Floris   Alle. Het leek me onnozel om-  

Simon   En waarom staat er een ton op de betaalrekening? 

Floris   Oh, een nulletje teveel geschreven.  

Sam   Sorry, wat moet daar dan staan? Even voor de duidelijkheid. 

Floris   Eh, ik kan het niet lezen vanaf hier. Het zijn teveel enen en nullen. Volgens mij moet 

  gewoon de komma voor de vijf.  

Sam    Want dit is echt niet wat wij hebben, namelijk. 

 

  Joost en Floris discussiëren over of het duizend of tienduizend moet zijn. 

 

Simon   Het lijkt me ook duizend. 

Sam   Duizend. 

Floris   Dus tussen 9 en 3 moet een komma. 

Marise   Oke. 

Simon   Waar je het dan bijvoorbeeld over hebt is het jaar 2016.  

Chris   Open 'm in Excel zodat je het kan aanpassen. 

Floris   Oke, wat je ziet hier in de eerste drie kolommen, zijn die bekende liquide middelen, dat 

  is al het geld  dat we kunnen pinnen en weggooien. 

 

  Gelach. 

 

Simon  Ben ik voor aan. 

Floris   Dat is eigenlijk het getal waar we het over hebben en dat is inderdaad stijgend al een 

  aantal jaren. Het heeft zichzelf verdubbeld. Ik heb het jaar van Clint erbij genomen. Wat 

  je ziet, is dat het van achtduizend ongeveer naar zestienduizend is gestegen en dat is 

  veel geld.  



Sam   Ja, dat is idioot. 

Floris   Dat is onzinnig. Daar moet je wel bij aanmerken bij een aantal dingen ook – dat er 

  begrotingen zijn gedaan dat we bijvoorbeeld duizend euro op de balans hebben 

  opgenomen aan boeken die al heel lang stonden.   

Simon   Afgeschreven overigens.  

Floris   Allemaal afgeschreven? 

Simon   Nee, afgeschreven naar vijfhonderd euro. Dat heeft Aimée nog gedaan.  

Floris   Gaat hard. Oke, wat het ding is, zeg maar: Dit zijn allemaal een beetje cummulatieve 

  getallen. Het getal waar het echt over gaat is de eerste drie kolommen bij elkaar 

  opgeteld.  

Sam   Is dat niet balans totaal gewoon? 

Simon & Floris  Nee.  

Floris   Daar zitten dus ook die boeken bij. 

Simon   En de gitaar bijvoorbeeld, en de camera. 

Floris   Wat we daarnaast zien in rij F is hoeveel er begroot is per jaar. Je ziet dat er lang geleden 

  ook veel begroot werd en dat er nu ook veel begroot wordt en dat dat ongeveer  

  constant is. Reserveringen zie je wel gemiddeld over de jaren heen afnemen. Dat komt 

  vooral omdat we vroeger veel meer grote feesten hadden als waar je het net over had. 

  We hadden een jaar carrièredag, andere jaren amigodag of wat het was. Maar zeg maar, 

  toen hadden we nog onze eigen carrièremarkt en dat soort activiteiten, half inhoudelijk, 

  wel gezellig. Daar werd veel voor gereserveerd. Wat je ook ziet, is dat in sommige jaren 

  heel veel restanten zijn en andere jaren heel weinig restanten. Ik heb de grafiekjes naast 

  elkaar gezet, dat lijkt helemaal over te houden met zeg maar – Dat is gewoon gratis geld 

  op de begroting, ehm, eigenlijk. Heeft helemaal niks te maken met hoeveel er  

  uiteindelijk werd uitgegeven. 

Sam   Ja, dat is waarschijnlijk waardoor het geld groeit, waarom ons totaal geld ook deels 

  groeit. 

Floris   Ja, dat klopt. Zeg maar, we hebben standaard een tien procent onvoorziene post, plus 

  nog tien procent onvoorzien op elke post, dat gaat uiteindelijk om twintig procent, dus 

  als iedereen zich netjes aan de begroting houdt en niets van het onvoorzien opmaakt, 

  heb je gemiddeld een kasoverschot van twintig procent. En ik denk dat daar inderdaad 

  de winst vandaan komt. 

Sam   Dat is veel ja. Oke, gezien dit hè, dus- 

Floris   Nog heel even snel –  

Sam   Oke.  

Floris   Wat je ook ziet: contributie gaat omhoog, departement had vroeger heel veel geld, toen 



  kwam de crisis, toen ging het weg. En nu komt er langzaam telkens honderd euro bij, dat 

  is goed. Ehm, sponsoring – zowel lescommissie als overige sponsoring – zie je drastisch 

  teruglopen over de afgelopen vijf jaar. Dat zijn precies de vijf jaar sinds het vorige 

  lustrum dat die dingen een beetje van de grond kwamen, was wel tof. Maar dat wilde ik 

  ook nog even belichten, want dat is handig voor later. 

Sam   Oke, interessant. Maar ik denk dus dat je punt is vooral: we hebben te veel geld, daar 

  ben ik het op zich mee eens, alleen we moeten zeggen wat ons minimum budget gaat 

  zijn. 

Floris   Ik wil onderbouwd horen welk minimum we hanteren. Ik wil onderbouwing horen, niet 

  van 'ja we willen gewoon een klein bedrag'.  

Sam   Ja. 

Floris   Daarmee wil ik ook dat er netjes aan de leden wordt gepresenteerd wat we gaan 

  uitgeven, meer dan dat we begroot hebben in een gemiddeld jaar.  

Sam   Sorry, kun je dat herhalen? 

Floris   Ik zou graag netjes gecommuniceerd willen zien wat we gaan uitgeven in plaats van wat 

  we gaan houden. Want ja, wat we houden, vierduizend euro, hebben de meeste mensen 

  niet. Ik wil horen wat we per jaar meer gaan uitgeven. 

Sam   Ja, maar dat komt natuurlijk sowieso. Dat hebben we gepresenteerd. 

Floris   Ja, maar hoeveel? Ik ben benieuwd naar hoeveel. Ik wil niet dat jullie zeggen 'we willen 

  geld over houden', maar dat je geld gaat uitgeven, want dat is wat jullie willen.  

Sam   Ja, maar dat is in principe ons derde punt. Dat we zeggen we willen tweeduizend euro 

  aan lustrum uitgeven.  

Floris   Oke, dan vind ik het raar gepresenteerd, maar oke. Dan komen we er zo op terug. 

Sam   Komen we zo op terug, oke. Ehm, dan moeten we misschien een bepaalde, ja, dat we 

  eigenlijk een bepaald bedrag moeten hebben voor onze betaalrekening, dat we alle

  middelen bij elkaar nemen. Dat vraagt nog wel een financiële –  

Floris   Ik kan zometeen in de pauze wel even die kolommen bij elkaar optellen, heel simpel.  

Sam   Ja. 

Marise   Welke kolom? 

Floris   B, c en d.  

Simon   Kunnen we ook nu even doen.   

Sam   Maar dan moet die wel even gecorrigeerd worden, want dat staat gek. Kijk, eigenlijk is 

  dan vooral de vraag dat we ook voor de – gewoon het geld dat we flexibel, in zeker zin, 

  hebben, dat zijn de betaal- en de spaarrekening, dat we daar zeg maar één bedrag voor 

  stellen. Of we zeggen vierduizend voor de spaar en zo'n soort bedrag bij de 

  betaalrekening, dat we dat gewoon bij elkaar houden. Dat we daarvan zeggen dat is het 



  bedrag dat we willen hebben. Is dat eigenlijk wat je voorstelt? 

Floris   Balanstechnisch zit dat wat ingewikkelder in elkaar. We hanteren algemene reserves, dat 

  soort dingen. Misschien kan de penningmeester daar wat over toelichten, wat hij 

  daarmee van plan is. Ik verwacht niet dat jij daar... 

Sam   Ja, ik heb niet alle financiële gegevens voor me. Juist, ehm... 

Floris   Ik vind het voor nu genoeg opmerkingen. 

Sam   Ja. Is goed. We kunnen eerst even alle andere dingen bespreken en dan gaan stemmen 

  over dingen.  

Floris   Moet ik dan even... 

Sam   Het komt wel aan bod. 

Simon   Thanks voor het maken hiervan trouwens. 

Sam   Ja, nee, het is wel een sterk punt. Oke, dan gaan we naar het volgende punt, eh, even 

  kijken. F5? 

 

   Geroesemoes, gelach en gewerk op de computer om verder te gaan met de powerpoint. 

 

   Anyways, ons tweede punt is dat we – Nou ja, zijn hier vragen of opmerkingen over? Ik 

  heb het al gepresenteerd. Ja, Joost? 

Joost   Nou, we komen er zo op terug maar 'unieke evenementen en/of omstandigheden' vind 

  ik, eh, want wat Floris net al zei: je kan ook het hele jaar pizza gaan eten als bestuur, 

  iedere week... 

Lily   Dat is waar we ALV's voor hebben toch? 

Sam   Ja precies, dus dit kan gewoon. Als leden zeggen 'we willen niet al het spaargeld op pizza 

  begroten, wij vinden dat niet een redelijk toegepaste manier van die unieke  

  evenementen of specifieke omstandigheden', dan kunnen de leden dat toch aangeven 

  op de ALV? En dan kan zo'n plan niet worden ingestemd. Nou lijkt me dat redelijk. 

Joost   Ja, exact, maar je kan ook vijf jaar op rij hetzelfde unieke evenement organiseren wat 

  ook heel vet is voor de leden. Niet-unieke evenementen. 

Sam   Wat is je angst hier? Ik denk namelijk als een volgend bestuur zegt 'dit is echt uniek, dat 

  we nu een open podium gaan geven, dat is echt worldbreaking zeg maar, een fantastisch 

  evenement, daar willen we geld voor' en als leden dan zeggen 'nou, dat is eigenlijk wel 

  een goed idee', dan kan dat toch gewoon begroot worden? Sowieso, dit is meer een 

  idee van wat we de volgende generaties van besturen willen meegeven. 

Joost   Tuurlijk. 

Floris  Ik wil jullie er wel nog even aan herinneren dat de begroting goedgekeurd moet worden. 

  Uitkijken dat je niet alles in een potje gaat gooien, want dat is technisch gezien mogelijk. 



Sam   Ja. Zijn hier nog verdere vragen of aanmerkingen over? Nee? Dan gaan we naar het 

  volgende. Als laatste stellen we voor wat we er inderdaad mee willen uitgeven dit jaar, 

  dus eigenlijk ten aanvulling van onze begroting. Dat is waarom we dit presenteren. 

Floris   Dat is precies het vervolgpunt; je mag namelijk alleen – We kunnen stemmen over  

  hoeveel je voor het lustrum gaat begroten, maar je kan niet zeggen we doen nu  

  vijftienhonderd en de rest doen we voor de rest van het jaar. Het moet allemaal per post 

  begroot worden. 

Sam   Ja dat is volgens mij fair.  

Joost  Maar dit is dan ook het moment waarop we kunnen zeggen 'Ah, ik vind dit een heel vet 

  uniek ding. Laten we hier ook geld aan geven en ehm... 

Sam   Nou Joost, ik zal je daar gelijk even antwoord op geven. We hebben wel aangekondigd 

  dat mensen plannen konden insturen voor het spaargeld en we hebben geen plannen 

  ontvangen. Dus we dachten niet dat daar nog mensen waren die, zeg maar –  

Jelmer   Naar de verkeerde mail gestuurd denk ik. 

 

  Gelach.  

 

Sam   Dat is ook wel een beetje het punt waarom we iedereen hebben aangesproken van 'joh, 

  kom met een plan voor het spaargeld, als je nog iets leuks hebt. Dan kunnen wij dat 

  misschien incoörpereren in ons plan. Dat vinden wij gaaf, als mensen initiatieven  

  hebben, maar het is wel een beetje laat nu. Ehm, Ja. Als dat een antwoord op je vraag is? 

Simon   Maar, in principe, als je nu een plan hebt... We zijn nu toch op een ledenvergadering. 

  Kunnen we hier over stemmen? 

Marise   Heeft de rest er behoefte aan om een ander plan te horen? 

Sam   Ik vind het eigenlijk wel gek om het reglement nu niet hand te haven. Sorry, nee. 

Joost   Welk reglement? 

Sam   Het gestelde reglement, dat we agendapunten kunnen indienen... 

Floris   We kunnen geen bindende stemmingen over dit soort dingen, als ze niet zijn  

  aangekondigd in de brief. Je hebt mensen specifiek uitgenodigd om over deze punten te 

  stemmen, dus... 

Sam   Ja, precies. Dat is hoe dit gesteld is. Het is jammer, ik had het graag gehoord, maar... Dus, 

  hebben mensen hier aanmerkingen of vragen over? Ja, Floris. 

Floris   Ik heb ook nog even gekeken naar de vorige lustrumbegroting, en dat, eh, was een  

  goede begroting.  

 

  Gelach.   



Boet   Een tien. 

Floris   Ja, nee, zeker, de beste die ik ooit gemaakt heb. Maar toen heb ik vooral gekeken naar 

  het kopje Inkomsten en daar zag ik dat het bij elkaar zevenenveertighonderd euro bij 

  elkaar hadden gesprokkeld, ongeveer. En ik was, voordat we dit jaar vijftig euro meer 

  gaan uitgeven aan het lustrum; dat is inflatie, dat is goed. Maar daarna is het wel: 

  waarom gaan we dit jaar tweeduizend euro meer in het lustrum stoppen dan we toen 

  hebben gedaan? Ik heb toen niet het gevoel gehad dat we te weinig hadden. Ik kijk 

  vooral Lily aan. Denk je dat we te weinig geld hadden vorig lustrum? 

Lily   Nee.  

Floris   Waarom willen juillie meer geld hebben dan? 

Lily   Omdat het vet is. 

Sam   Ik wil hier nog wel een antwoord op geven dat iets uitgebreider is dan 'Dat is wel vet'. 

  Wij als bestuur hebben veel vertrouwen in de lustrumcommissie, met veel ervaren leden 

  erin, die echt ambitieuze plannen hebben en elke week vergaderen en veel werk ernaast 

  doen. Ehm, ik was er natuurlijk niet bij vorig lustrum. Ik kan niet de ervaring van het 

  lustrum delen. Maar ik denk wel  dat zij echt bijzonder ambitieuze plannen hebben. En 

  daar komt bij dat we overtollig geld hebben. 

Floris   Ik heb een vraag. Gaan we de begroting opschroeven? Significant opschroeven? Of gaan 

  we de sponsorinzet verlagen? 

Sam   Volgens mij kan de lustrumcommissie daar goed op reageren. 

Lily   Nou, ja, ik zou zeggen: we hebben dit jaar een visie dat we er echt een lustrumjaar van 

  willen maken, in plaats van alleen een week, maar wel met de week echt als hoogtepunt 

  natuurlijk. Maar we willen daarnaast minstens elke week iets van het lustrum ehm , 

  willen laten doorklinken op wat voor manier dan ook. Dat kan zijn door de   

  lustrumstrippenkaarten deze week, maar het zijn ook activiteiten door het jaar heen.  

Floris   Nice. Maar voor mijn eigen interesse: Hoeveel gaat het departement dit jaar geven? 

Lily   We hebben volgende week gesprek met het departement daarover, met Lucien.  

Floris   Is dat de nieuwe –  

Lily   De nieuwe moneyguy. 

Emile   Van religiewetenschappen. 

Sam   Joost? 

Joost   Hoeveel is er vorig lustrum bij het departement losgeweekt? 

Lily   Duizend, die kregen we gewoon, en zevenhonderd garantiesubsidie.  

Joost   Sick. 

Sam   Volgens mij is niet het idee van de lustrumcommissie – dat wil ik nog even benadrukken 

  - dat ze minder sponsorgeld willen.  



Lily   Nee, absoluut niet.  

Sam   Dat zouden we ook niet accepteren als idee. Dat we niet minder sponsors gaan zoeken 

  omdat we zoveel spaargeld hebben. Daar gaan we ook achteraan zitten als bestuur. Ja? 

Floris   Is er daar dan een positieve stimulans om een verdubbelingsregel aan te stellen? 

Sam   Zou kunnen, maar dat is een riskanter idee, lijkt mij. Omdat – Sponsoring is best moeilijk. 

  Daar zit best een risico aan. Als we geen sponsors krijgen, kunnen ze heel moeilijk een 

  begroting plannen. Dus, nee, daarom zijn –  

Floris   Meer een garantiesubsidie? 

Lily   Nou, ik hoop toch dat we er gewoon vanuit kunnen gaan dat jullie een beetje  

  vertrouwen hebben in de commissie dat wij gewoon ons best gaan doen.  

Joost   Ongetwijfeld. 

Lily   Nou dan, wat doe je dan moeilijk? 

Sam   Joost? 

Joost   Hoeveel heeft de lustrumcommissie vorige keer opgehaald met sponsoring? 

Lily   Met echte sponsoring een paar honderd euro, los van de fondsen en het departement.  

Joost   Bedrijven enzo? 

Lily   Ja, we hebben bedrijven gehad. Volgens mij hadden we honderd euro van Citybike, dan 

  nog honderd van Marloes' vader, en verder hebben we vooral spullen gekregen die we 

  vervolgens in een bingo hebben gebruikt. Toen hebben FUF'ers bingokaarten gekocht, 

  dus of dat echt sponsoring is... Uiteindelijk hebben we natuurlijk geld verdiend aan 

  FUF'ers en dat willen we wel zo min mogelijk doen. Het is gewoon leuker dat van buiten 

  te halen.  

Floris   Ik zie de Albert Heijn voor tachtig euro staan, bridgeavond voor honderd euro. Mensen 

  gingen bridgen met oudere verenigingen, dus daar kreeg je ook geld voor, met z'n allen. 

Simon   Daar ben ik heel erg voor aan, trouwens. 

Floris   En daarnaast was Phonehouse driehonderd euro. 

Lily   Ja dat was de vader van Marloes. Oh, driehonderd. Nou ja, als iemand een vader heeft 

  die ons driehonderd euro wil geven? Let's go. 

Sam   Ja, dus driehonderd van een familielid. Heeft iemand verder hier nog vragen of 

  opmerkingen over? 

Lily   Echt achterlijk trouwens dat hij driehonderd euro heeft gegeven. 

Boet   Ja, waarom?  

Lily   What the fuck. 

Jelmer   Gewoon een mongool! 

 

  Gelach. 



 

Joost   Alles notuleren, hè? 

 

  Meer gelach. 

 

Sam   Orde! Hoe we hierover gaan stemmen.  Misschien toch – nu we het in zijn geheel  

  hebben gepresenteerd – ik heb toch wel het idee dat er nog wat punten gezegd moeten 

  worden  voordat we tot stemmen overgaan. Ik wil eerst even de mogelijkheid geven aan 

  mensen om toch nog – voordat we op stemmen over gaan – Ik stel voor dat we ze toch 

  opsplitsen voor de duidelijkheid. Dan wil ik eerst nog even de mogelijkheid geven aan 

  iemand om nog opmerkingen te maken over het geheel.  

Floris   Kun je in dat geval drie slides terug, dat we daarover gaan stemmen?  

Sam   Ja, natuurlijk.  

Lily   Nu mag ik in actie komen! 

Boet   Waar gaan we nu precies over stemmen? 

Sam   We gaan nu eerst  – We gaan over elk punt individueel stemmen. Zijn er nog 

  opmerkingen over dat we voor elk punt apart gaan stemmen? Nee? Oke, dan gaan we 

  nu stemmen voor het eerste punt. Oh, sorry, Boet had jij nog een opmerking? 

Boet   Ja, ik vind het punt dat de betaalrekening hier niet aan bod komt wel een valide punt. 

  Dus misschien moeten we daar nog iets mee. 

Sam   Ja, dat bedoel ik: Dat daar ruimte voor is. Wat stel je voor? Ik ben wel benieuwd. Ik wil 

  een voorstel horen. 

Boet   Nou, wat mij een optie lijkt is dat we er vijfduizend euro van maken en dan het hele –  

Floris   We kunnen ook daar niet over stemmen vanavond. We kunnen ook een voorstel doen 

  voor de volgende ALV. Dus dat nu – Dit is een vijfjarenplan, we hebben ook een  

  driejarenplan met het departement. Laten we die er gewoon op aansturen dat de  

  volgende in februari is. Dat we een nieuw voorstel krijgen voor wat we in tien jaar willen 

  bereiken, gewoon een intentieverklaring. 

Sam   Oke, het urgenst is nu, in principe, het laatste punt: het lustrumpunt. Dan kunnen zij 

  een begroting maken. 

Floris   Wacht 'ns even. Dat is toch het laatste punt dat we hebben? En dat is afhankelijk van 

  eerdere punten. 

Sam   Ja, precies. 

Floris   Ik zeg dat we deze uitstellen tot er een beter ding is. Wil ik best over stemmen, of we dat 

  gaan doen. 

Sam   Ja, ik vind dat wel een probleem, want de commissie kan dan moeilijk plannen maken. 



Floris   Ja, maar dat weten we over drie minuten als we stemming drie hebben gehad. Dan 

  kunnen we met stemming drie akkoord gaan en deze verwerpen. 

Sam   Ja, oke, als je dat voorstelt... Dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Als je zegt 'het gaat 

  eigenlijk om punt drie'. 

Floris   Willen we het hier straks niet nog een keer over hebben? 

Marise   Dan zouden we dit punt uitstellen tot de H-ALV. 

Floris   Ik zou nu zeker tegen stemmen en ik eh –  Laten we er langer over nadenken en dingen 

  uitrekenen.  

Marise   Dus je stelt voor dat we hierop terugkomen op de Halfjaarlijkse ALV. 

Floris   Mocht het verworpen worden: pas het aan en breng het nog een keer terug. 

Sam   Ja, ik denk dat we gewoon moeten gaan stemmen. Ik heb wel in gedachten wat hier 

  gezegd is, ook voor ons eigen beleid dat we voeren, en ook voor degenen die ons  

  opvolgen. Laten we gaan stemmen over het eerste punt. Zijn er stemmen voor om dit 

  punt aan te nemen? 

 

  Er worden handen opgestoken. 

 

Lily   Vijf. 

Sam   Hoeveel stemmen tegen? 

 

  Er worden wederom handen opgestoken. 

 

  Oke, acht stemmen tegen. Dan is deze verworpen. Volgende punt. Ik ben nog steeds 

  voor stemming. 

Marise   Moeten we het daar even over hebben? 

Joost   Dit slaat ook nergens op natuurlijk. 

Lily   Hoezo? Je kan toch los van het bedrag dat we –  

Sam   We kunnen hier gewoon over gaan stemmen. Als mensen denken 'het slaat nergens 

  meer op omdat we het volgende punt hebben verworpen', dan –  

Joost   Nee, dat is het niet waar. Het slaat niet nergens meer op omdat we het vorige punt 

  hebben verworpen. Het slaat nergens op omdat het veel te breed gedefinieerd is.  

  Daarom slaat het nergens op. 

Émile   Vind jij. 

Marise   Oke, dat was de laatste opmerking. Dankjewel Joost, goed dat je het even zegt. 

Sam   Oke, dan gaan we hierover stemmen. Wie is hiervoor? (Het gaat om punt twee) 

 



  Er worden handen opgestoken. Er zijn negen stemmen voor. 

 

  Stemmen tegen? 

 

  Er zijn vier stemmen tegen. 

 

   Onthouden van stemmen? 

 

  Er is één onthouden stem. 

  Geroesemoes.  

 

   We hebben net ruimte gehad voor opmerkingen. We gaan gewoon verder. Wie stemt 

  hiervoor, voor deze motie? (Dit gaat om punt drie) 

 

  Er zijn dertien stemmen voor. 

 

   Oke, wie stemt hier tegen? En wie onthoudt zich van een stem? 

Aimée   Dertien voor, één tegen. 

Sam   Dus één tegen, de rest voor. Dan is deze aangenomen. Oke, nou, top. Oke, volgens mij 

  zijn we dan aangekomen bij de WVTTK. 

V. WVTTK 

Joost   Ah kut, ik had nog iets... 

Sam   Dan kun je het nog melden. 

Joost   Het is al eerder ter sprake gekomen. Ik kan het me niet meer herinneren. 

Jelmer   Ging het over de danscommissie oprichten Joost? 

 

  Gelach. 

 

Sam   Oke, als het belangrijk is kun je het altijd nog aan het bestuur melden. 

VI. RONDVRAAG 

Sam   Oke, dan gaan we nu over naar de rondvraag. Gijs van der Tas? 

Gijs  - 

            Wout Soeters? 

Wout   Nee. 

Sam   Émile van Bergeijk? 



Émile   Voor de verandering niks. 

Sam   Aimée de Sévaux? 

Aimée  - 

          Jelmer Visser? 

Jelmer   Ik ben voor een danscommissie.  

Sam  Oke, staat genoteerd. Joost van der Putten? 

Joost   Wil je aan het eind van het rondje nog bij me terugkomen? Ik had iets bedacht, maar ben 

  het in de tussentijd vergeten. 

Sam   Oke, ik kom nog één keer bij je terug. Floris van Houten? 

Floris   Was gezellig, dank voor de input 

Sam   Thanks. Boet Bruijniks? 

Boet   Ik denk dat jullie het heel goed gaan doen. En ik heb er alle vertrouwen in. 

Sam   Lily de Waal? 

Lily  –  

  Chris Diepenmaat? 

Chris   –  

  Simon Huijben? 

Simon   Ik wil Floris even bedanken voor de hele zinnige input, en dan oprecht, niet sarcastisch.  

 

  Gelach. 

  

Sam   Hannah Waayers? 

Hannah  Nee. 

Sam   Marise Raaijman? 

Marise   Nee. 

Sam   Joost van der Putten nogmaals? 

Joost   Ik bewaar 'm voor de H-ALV. 

Sam   Top. En Sam Langelaan: ook niks verder te melden. 

20:09   Sam sluit de vergadering  

 

 

 

 


