Aanwezigen: EL, NO, RdJ, MB2, GK, JvB, KV, CT, DK, MvdB, QV, JO, TS, SW, DO, MB, LdK, WdB
Totaalaantal aanwezigen: 18
Opening: 20:00
EL: goedenavond dames en heren, eerste ALV van het jaar is met een niet heel grote opkomst van
start gegaan. De agendapunten staan op het bord, goedenavond.
JvB: heb je de agenda’s ook uitgedeeld?
EL: *haalt de agenda’s*
EL: dan gaan we gelijk door, MB2 kan je op volgende klikken? Goedkeuring agenda? Iemand
problemen mee?
EL: vorige notulen goedgekeurd?
Mededelingen
EL: wij hebben niks, misschien hebben jullie nog punten? Nee, door.
Jaarverslag
EL: hier is het jaarverslag.
MB: je naam mag best met een hoofdletter hoor, KV.
KV: ga ik doen.
Het verkeerde jaarverslag staat op het scherm, KV stuurt de juiste versie door en deze wordt
gepresenteerd.
LdK: WdB stelde voor om dit eerder online te zetten, misschien is dit handig om de volgende keer te
doen zodat eventuele fouten er alvast uit gehaald kunnen worden.
EL: goed idee.
KV: dit is een stukje miscommunicatie geweest, dit is de goed versie. Excuses hiervoor.
LdK: te herkenning.
KV: dat moet inderdaad te herkennen zijn.
MB: betaalt hogeschool nog voor tosti’s?
EL: jep
DK: met weekend weg zijn tussen de 62 en 110 leden meegegaan? Eerste 110, tweede 62?
EL: ja
DK: Omnflits?
MB2 past het aan naar Omniflits
LdK: langsgegaan zijn 2 woorden
MB2 past het aan.

EL: MB2 ik zie net dat ik iets fout heb gedaan, hier mag ook kooltuintje bij. Oh nee is afgelopen jaar
sorry.
LdK: de archiefkast die wij hebben voorgesteld zijn die in gebruik zodat niet alle gegevens in laatjes
liggen?
EL: ja.
MB: kan daar alleen dagelijks bestuur in?
EL: ja eentje met gegevens voor alleen dagelijks bestuur en de ander, met de truien kan het hele
bestuur in.
TS: imago, lekker woord.
MB: bedankt voor je bijdrage TS.
TS: vind ik mooi.
MB: bijna alle disputen?
EL: ja, femme fatale had t draaiboek te laat opgestuurd, toen is er in overleg besloten dat het dit jaar
voor de introreünie mocht en het bestuur heeft daarmee ingestemd.
MB: wat een losers.
KV: mag dat in de notulen?
MB: ja, toch niemand leest die.
LdK: zonde dat het contact met de RVO niet goed gelopen is.
EL: vinden wij ook.
CT: KV heb jij het stukje van het FAC getypt?
KV: nee maar het had wel zo kunnen zijn.
CT: aah zo lief.
MvdB: jullie hebben voor wintersport ook gesponsord toch?
EL: ja
MvdB: Zijn jullie ook nog blij met wintersport commissie?
TS: 1400 euro, zie ik wel voor wintersport, ik zie alleen het belangrijke.
DO: is 2019 toch?
MB2 past het aan
TS: kleine toevoeging voor wintersport, iets over sponsoring van wintersport erin, misschien handig
voor in je jaarverslag.
EL: Als Omnivas hebben wij hier ook aan gesponsord.
DK: Omnivas is heel blij met de wintersport commissie.

MB: bij promotie kan je ook zeggen dat we truien hebben meegekregen met het Omnivas logo erop.
JvB: echt?
WdB: ja dat doen we nog steeds, TS, logo stond erop toch?
MB: kan me het niet voorstellen
TS: skifest stond erop en skiwis en slawines
WdB: logo stond er wel op.
MB: mag ie terug naar t vorige punt? Ik ben het niet eens met deze zin, staat dat penningmeester het
doet maat dit doet het bestuur, het is jullie verantwoordelijkheid.
EL: MB2 kan je t aanpassen?
MB: penningmeester heeft resultaten gemaakt en bestuur maakt de begroting.
MB2 past het aan
LdK: penningmeester presenteert het resultaat. Of namens bestuur mag ook.
MB: de verhuizing gebeurt, was het goed, was het slecht? Is het jammer dat we geen binnenplein
meer hebben? Ik zal daar wel iets over zeggen.
MvdB: en misschien dat het Omnihok niet meer gedeeld is.
EL: dat is een goede, volgende?
KV: er is geen volgende.
EL: volgende puntje.
MN: zou vragen om opmerkingen.
JvB en GK: die zijn er niet
JvB: introresultaat komt terug op mijn resultaat, die moeten omgekeerd.
Introresultaat komt eerst
JvB: dit stond omgedraaid maar EL is incapabel
Introresultaat:
NO: een applaus voor DO.
DO: hoi iedereen.
Aanwezigen op ALV: Hoi DO
DO: even snel doornemen, meer gekregen dan verwacht, resultaat is hoger uitgevallen. Inkomsten
gelijk, van de stapper van 900 meer. 1100 betaald voor de kroegentocht. Stapper, kooltuin en
truiengeld. Geen sponsoring voor shirt of daily nul extra omdat we qua geld goed zaten is besloten
dat niet te doen, geen geld mee opgehaald.
DO: Infomarkt, wat begroot is gehaald. Infomarkt hoger
LdK: dus ze hebben niet allemaal evenveel betaald?

DO: er is onderhandeld, sommige bedrijven wilden meer en sommige wilden minder betalen. Daar
zijn we mee akkoord gegaan.
DO: barinkomsten zijn op 0 omdat sas veel betaald heeft.
MB: dit kan niet, wat verwachten we, ik kijk het sas aan?
DK: wel rond de 1000 euro.
MB: wil je 1000 euro invullen, bij barinkomsten 1000 euro invullen.
NO: het is nog niet officieel.
EL: wordt nog aangepast als we officieel binnen hebben
DO: wat is hiermee gebeurd?
DK: 1000 bij opgeteld.
DK: was het 55?
DO: ja.
DO: 900 extra stapper, 40 extra binnen infomarkt en meer deelnemers waardoor je hoger uitkomt.
DO: Door naar de uitgaves.
DO: Intro-administratie hoger uitgevallen, borrel hebben we het rondje gegaan iedereen gegeven
iets eroverheen. Pallets 1000 begroot maar er was een sponsor die pallets wilde geven. Als ruil
kregen ze een plaats op achterkant truien en shirts. Boodschappen hoger, door het warme weer
zoals water omdat je nullen water geeft.
MB: En je had meer nullen.
DO: Ook dat, porto en lampjes IC. Geen dingen voor porto wel zaklampjes. Opblaas iets
ondergezeten. Later waterpistolen gekocht. Auto en bus hoger uitgevallen, het is langer gehuurd
waardoor het hoger was. Omdat er donderdag achteraf en vooraf veel gedaan moet worden:
DK: 2018 ook zo
MvdB: en schade.
DO: bo-rent hoger, dus sowieso meer. Brandstof en kilometervergoeding hoger. BBQ ook hoger, het
is dit keer laten doen in plaats van zelf. Meer medewerkers en nullen. Het scheelde veel tijd en werk
door organisatie.
CT: niet zelf?
LdK: wat laten doen?
DO: BBQ is geregeld en aangeleverd, niet nadenken over aantallen. Zo hebben we zelf niks hoeven
doen.
MB: zelfde procent boodschappen dus niet heel gek.
DO: onvoorzien op 0 omdat we alles hebben opgeteld, onderbrengen in andere posten. ICconsumpties, hele week drinken voor bepaald bedrag. Pre-kroegentocht als IC-uitje en je drankjes als

we daar zaten. Tentbenodigdheden. Heaters gehaald, in plaats van kampvuur, was niet nodig. Daily
nul printen in school waar geen kosten gemaakt zijn.
TS: kost ook geld
DO: schoolpas gebruikt, dus gratis voor ons.
DO: presentje ook lager, bepaald bedrag, zoveel per persoon. Hoornse vaart hoger begroot en lager
uitgekomen. Alleen nullen geteld, lekker gunstig voor ons. Karaoke is heel chill geregeld alleen de
installatie van de nummers. Karaokeconcurrent. Aankleding groepen zit eronder.
MB: Wat een losers. Dat de groepsleiders het niet voor elkaar krijgen 50 euro op krijgen.
DO: algemeen, ook waterpistolen enz. Vergunning iets hoger, onder bedrag. Eten opbouw dag is een
beetje misgegaan. IJsjes, veel water. Is niet verstandig geweest, is toch voor gekozen.
MB: als je geld uitgeeft, doe het aan je medewerkers.
JvB: pannen waren ook beschimmeld.
DO: licht en geluid hoger uitgevallen, geregeld via RB. BTW niet opgeteld in budget. 630 eroverheen
LdK: geen contracten getekend?
MB: niet over BTW.
DO: in onze beleving was dit met BTW, in die van RB schijnbaar niet.
TS: laatste keer beide partijen. Dus dat
DO: toilet, wasbakken en tafels via hekeltje, hoger dan verwacht.
LdK: Schatting?
DO: geen officiële factuur ontvangen.
JvB: jawel, ik heb deze gehad.
DO: het is geen schatting meer dus.
DO: beveiliging eerste dag, pizza hoger door meer medewerkers en meer nullen. Vlaminck viel ook
hoger uit.
TS: prijsverhoging?
DO: ook dat, van 4.50 naar 5.50, hebben we kunnen terug dingen naar 5 euro.
QV: voor volgend IC op letten, waarschijnlijk wil hij wel naar 5,50. Let hierop want hij wil eigenlijk nog
hoger.
DO: douche rugby hoger want meer mensen gedoucht.
DO: shirts lager, dit heeft MV kunnen regelen via een kennis, hierdoor is het lager.
DO: Fustenrace was onder budget.
DO: ideaal kosten betaal je via inschrijfing. Onder budget, schoonmaak kosten niet gehad. Bandjes
veel besteld want er is nu over, je bestelt veel bandjes in een keer omdat het relatief goedkoop was.
Tent gekregen van WoodLands, 1500 op bespaard.

18,984,22 uit. Die 1000 euro neem je niet mee, dus 55 plus
WdB: introreünie hoort er niet bij?
DO: nee komt bij volgend boekjaar.
Resultaten 2018-2019
JvB: InHolland 2000 van gehad, zoals altijd. Contributie in de buurt. RVO dit jaar niet gedaan, moeilijk
contact te krijgen en we hadden al veel geld. En volgens mij kunnen zij het beter gebruiken dan wij.
MB: ding met de RVO is je krijgt geen contact, soms geven ze wel en soms niet.
CT: wat heb je eraan?
JvB: als je slecht jaar hebt dan kan je erachteraan gaan.
LdK: Ze komen hier toch niet om ervan te genieten.
JvB: verhuur precies wat er stond, overig in de buurt. Care2Contact gaan we achteraan. Naast
standaardbedrag x gewerkt uur. Het gaat heel moeizaam, we zitten er heel hard achteraan. Continu
en Interflow gehad en overig hebben we 200 euro binnen aan posters en kleine sponsordingen.
MB: totaal?
JvB: 16.000
JvB: bestuur, leuk uitje gehad, onder budget, ledenpasjes iets overheen. Niet veel. Verzekering
standaard per maand. ICT-omgeving is wat minder, wordt ook minder.
DK: vernieuwen?
JvB: Website en introwebsite. Omnivas is gratis en intro niet. Dit gaat samen en scheelt 121 euro per
jaar
MB: Domeinnamen wel behouden?
JvB: ja, die behouden we. Kan geregeld worden.
MB: je kan hem gebruiken op folders, dat iets doorgestuurd wordt.
JvB: ja dat kan, via die site kom je op Omnivas.
MB: geeft wel het idee van iets meer dan studentenvereniging.
JvB: eerst opzeggen dan aanvragen, kan. Kantoorartikelen iets overheen door verbouwing, veel weg,
kwijt en kapot, dan ga je eroverheen. Bankkosten redelijk in de buurt. KvK kosten niet gemaakt.
DK: je schrijft toch nieuwe mensen in?
JvB: EL heeft niks gedeclareerd dus daar heb ik geen kosten aan.
CT: gaat direct naar Omnivas toch?
JvB: Geen kosten dus.
EL: mag ik nog geld.?
GK: nee.
JvB: koelkastkosten zitten we onder.

MvdB: netjes.
JvB: met verbouwing is er minder gedronken.
JvB: weinig EHBO’ers en bhv’ers. Wel en niet voordelig, net hoe je het bekijkt.
Heb tegen het FAC gezegd maak lekker je geld op, red je toch niet. Maar toch wel.
SW en KV high-fiven.
JvB: Marketing, een keer folders gekocht dit jaar. Geen extra promo dus geen gebruik. Intro,
resultaat van net.
MvB: 1000 euro terug
JvB: net toegevoegd. Positief, dit komt vanuit ons dus dit zijn onze uitgaven, minder dan verwacht
door tent en pallets.
CT: IC heeft het lekker gedaan.
JvB: extra ALV lekker doorgedronken. Anders chagrijnig en dat kan ik niet hebben. Bral 4 euro en 2
cent eroverheen. Expres m’n best gedaan met SvO door op t eind nog een drankje te doen.
CT: 2 cent.
KV: was de fooi.
SW: hoe hebben we zoveel geld met feesten uitgegeven.
CT: door RB.
SW: hebben we RB ingehuurd?
KV: ja, elk feest weer.
CT: en toch was het kut
KV: kom je in het FAC dan?
CT: soms ben je grappig.
JvB: weekend weg verhoogt want meer mensen gingen mee.
JvB: Lustrum begroten we elk jaar, 500 euro zodat we genoeg geld hebben.
JvB: verf is het enige waar we geld aan uitgegeven hebben met de verhuizing.
NO: mooie verf wel.
CT: vonden je schoenen ook KV.
KV: en de trui van RB.
CT: en onze wc.
JvB: heb m’n best gedaan om het op te maken met het lukt niet.
LdK: maakt niet uit.

Balans
JvB: spaarrekening, bank en groene muntjes. EHBO-eind van vakantie, borg van bo-rent en Boels.
JvB: Inventaris, tenten, zeilen, twisterdoek. Bedragen langzaam naar beneden omdat het minder geld
waard wordt. Dit is een schatting.
WdB: ga je hier geld voor reserveren? In mijn IC jaar 6 jaar terug is hiernaar gekeken.
JvB: Continu wil misschien bijtekenen. We krijgen ze misschien van hen, we kunnen het geld apart
zetten maar we wachten het even af
DO: porto’s zijn ook niet geweldig
MB: porto’s worden slecht, zou ze op nul zetten.
JvB: zet ze op 0.
MB2 zet ze op 0.

JvB: vorig jaar rond de 22 eigen vermogen.
MB: beeld wat we schetsen begin van het jaar, uitgaande wat vorig jaar nog geldig is. Moet je nog
uitgeven en haal je eraf. Die 18000 is de spaarrekening waar Omnivas mee begint.

Kascontrole:
EL: kascontrole.
MB: gezellig samen met LdK.
JvB: FW heb ik ziek gemaakt.
MB: mag ik praten? Samen met FW en LdK controleer ik het kaswerk van Omnivas, of wat ze net
hebben gepresenteerd ook overeenkomt met de werkelijkheid. En ik kan alleen maar zeggen dat dat
klopt.
EL: decharge aanvragen.
JvB: QV kom hier, jij moet ook.
MB: zijn er mensen die niet weten wat het is.
DK: MB VERTEL ONS WAT HET IS.
MB: het enige wat je doet is je geeft aan dat het bestuur niet meer verantwoordelijk is voor wat ze
afgelopen jaar gedaan hebben.
DK: dus AJ, QV, JvB en KV?
KV: hele bestuur geef je decharge.
EL: handen omhoog voor degene die het bestuur decharge geeft.
EL: iedereen, dan heeft het bestuur decharge gekregen.
Iedereen kreeg decharge.

NO: Ik wil jullie bedanken voor al jullie harde werk. JvB helemaal voor die 3 jaar en KV voor haar
harde inzet. Daarom een cadeautje en geniet er van want ik heb er echt me best op gedaan.
MvdB: Heb je waarschijnlijk verdiend dan.
KV: Nee is het wat ik denk dat het is.
TS: een penis koker dan.
KV: NEE DIT DOE JE ME NIET AAN.
EL: Wij willen graag de nieuwe leden verkiesbaar stellen. We hebben 4 oude leden en RdJ.
MB2: Maar ik dan.
EL: Oh sorry.
EL: Ik ben EL. Ik doe elektrotechniek. Zit in mijn tweede jaar dit is het derde jaar dat ik op de
opleiding zit. Toen ik bij Omnivas kwam waren er zijn ups en downs maar ik zit er nog steeds.
Bijvoorbeeld een jaarverslag dat niet helemaal lekker ging. Ik hoop dat ik volgen jaar weer bij het
bestuur mag staan en hebben jullie nog vragen voor mij?
NO: Wat wil je doen?
EL: Ik hoop dat ik nog een jaar in het bestuur mag zijn.
EL: Zijn er nog meer vragen? Nee? Dan wil ik graag GK naar voren roepen.
GK: Ik ben GK. Ik ben 22 jaar ik doe businessstudies. Ik heb afgelopen jaar in het bestuur gezeten met
JvB. Daar heb ik al veel geregeld zoals de begroting die ik zelf heb gemaakt.
NO: ZIJN ER NOG VRAGEN?
GK: Zijn er nog vragen?
TS: Hoe goot is je penis?
GK: 2 meter
RdJ: ik ben RdJ, 22 jaar ik doe technische informatie. Ik was vorig jaar al gevaagd, toen kon het niet.
Nu wel en zin in.
DO: waarom niet?
RdJ: privé redenen
CT: welke taken?
RdJ: secretaris
WdB: hoe is Haarlem?
RdJ: kut ik wil graag weg
NO: Hallo allemaal ik ben NO. Ik ben 19 jaar en ik doe businessstudies. Ik heb me vooral
beziggehouden met marketing en Instagram. Zijn er nog vragen?

MB2: Ik ben MB2. Ik ben 20 jaar ik doe WTB. Ik zit in me 3e jaar van de opleiding. Zit alleen in me 2e
aangezien het niet heel lekker ging. Ik zit nu bij Omnivas en het bevalt me wel.
MB: Jij dacht school gaat kut dus ik kom maar bij Omnivas.
MB2: Eigenlijk wel.
MvdB: Wat voor taken doe je nu en wat wil je doen?
MB2: Eigenlijk nog niet zo veel.
GK: CONTACT MET SPONSOREN.
MB2: Ohja!
EL: Daarom hebben we zo weinig contact.
KV: Vergeet niet dat je contactpersoon vixit wordt.

Uitslag stemming:
EL: Uitslagen zijn er. Het rijtje zal ik even oplezen.
EL → 3 op onthouden. 1 tegen. 14 voor.
GK → 18 voor
RdJ → 1 onthouden, 17 voor
NO → 18 voor
MB2 → 18 voor

Beleidsplan 2019-2020
WdB: promotie zou grotendeels plaatsvinden in ongeveer de soos. Spelfout.
MB: Maximaal vervangen door minimaal
DK: Hebben jullie bij Intro-Alkmaar al bekeken.
EL: Zijn we mee bezig, licht in het laadje
DO: Is het aantal dat je nu binnen hebt gehaald bij de intro nou redelijk?
EL: Liefs hadden we meer gezien
MB: Hoeveel hebben we nu?
EL: Tussen de 400 en de 430, dit is actief en betaald leden.
SW: Ik heb een hersenschudding
CT: Moet je mar geen baby schedel hebben
SW: Kan ik niks aan doen
MB: Je mag wel een soort van speurtocht gaan organiseren om de soos te vinden
TS: We willen meer warmen connecties met school gaan aanleggen
MB: Je zou via de deur bij de gang naar binnen kunnen?
TS: Lang verhaal er worden buiten en binnen school boorden opgehangen. En we willen meer gaan
doen met sponsoren
MB: Bord boven de deur
TS: Mag niet
MB: Doe je het toch op de ramen

DO: Maak op de website een ding at je je gelijk kan inschrijven voor de studentenverenging
DK: Een actie geven dat als je meedoet met de intro dat je korting krijgt op Omnivas lidmaatschap.
GK: We willen ook gaan kijken voor de allereerste keer voor weekend weg. Dat je het aantrekkelijker
maakt.
CT: Als je je inschrijft voor de intro ook gelijk inschrijven voor de studenten vereniging.
MB: Het gevaar om korting te geven bij de intro gooi je je eigen ruiten in want daar haal je wel je
winst uit en dan moet je maar hopen dat ze het volgend jaar niet opzeggen.
TS: Ik snap het idee met Omnivas maar je hebt totaal geen aansluiting met school. Je hebt nu 50
mensen die de soos binnen komen maar de andere 150 bereik je niet.
CT: Je kan ook kijken naar algemene korting naar eerstejaars.
CT: Begroting, beleidsplan gaan we dat nog bespreken?
EL: Voorstellen aan BvdV weghalen uit het beleidsplan.
MB: Vroeger moesten wij met AdJ de beleidsplannen doornemen voor sponsors. Als je het wel moet
doen moeten we goed doornemen wat we gaan laten zien.
LdK: Sponsering met hoofdletter.
MB2 past het aan
LdK: RVO staat dat ons verband is versterkt maar dat klopt niet.
NO: Dit moet afgelopen worden
MB: Bij het puntje SAS zou ik het puntje de goede communicatie: een Goede communicatie maken
DK: RVO heeft idd geen ambitie want ze zijn er niet.
NO: Ze hebben een goede ambitie maar de uitvoering is minder.
MB: Zijn de subsidies al aangevraagd?
EL: Volgens mij niet?
NO: We gaan nog om tafel met de hogeschool!
MB: Wanner ga je met hogeschool rondt tafel?
JvB: Ergens tussen september en januari
MB: Neem je dan ook intro mee?
JvB: Nee intro is gewoon 1 bedrag dus dat is 2000 euro
LdK: Het is gewoon 1 bedrag. 1 voor EHBO en 1 voor de rest.

LdK: Het geeft geen draai aan je studie want je studie blijft het zelfden (Bij image)
MB: Ik zou het woordje vaker weghalen
NO: Nog steeds vaker dan afgelopen jaar
MB: Dan mag je het laten staan
DK: Ik hoop het wel
DK: Elke vergadering wordt besproken wat op de website staan.
EL: ELKE BESTUURS VERGADERING
MB2 past het aan
MvdB: Je had het bij het weekend weg over een algemene app waar je je nieuwe leden kan
informeren.
MB: Heb je dan een applicatie of een whatsappgroep
EL: Een whatsappgroep
MB: Technische gezien mag het niet want je bent telefoonnummers aan het delen. Misschien ergens
een aanmeldlink?
DO: Een aanmeldlink maken.
EL: Vorige app was het niet goed gegaan, lesje geleerd.
SW: Het was een weekend weg app dat veranderd is naar een Omnivas app
GK: Het is een app geworden waar nieuwe mensen een idee krijgen van Omnivas
MB: Je hebt geen invloed wat er gebeurt in die app. Dus ik zou het niet als vereniging gaan doen. Dus
het hoeft niet in het beleidsplan.
CT: Dispuut spelen regels Omnivas niet. Dat doet het SAS.
EL: Ik wil graag een algemene groep waar alle leden in kunnen. Maar het was een weekend weg app
waar veel mensen wel en niet mee eens waren. De nieuwe zat erin en die kreeg alles mee dus was
niet goed. Het was gevraagd, ze was erin gegooid, want het was een goede (dacht hij) plek om
nieuwe leden neer te zetten om Omnivas leden te leren kennen.
LdK: Is het een probleem als iemand niet mee is geweest met weekend weg?
EL: Ik vind van niet
MB: Dat krijg je dus want mensen gaan het hier niet mee eens zijn en dit kan je niet controleren
MvdB: Vraag het volgende keer eerst voordat jee zoiets doet. Met insta zou ik uitkijken voordat je
iets plaats want er is geen toestemming gevraagd.
LdK: Je kan het met het SAS afspreken dat die foto’s gewoon geplaats worden want als ze er niet op
willen staan hadden ze hier niet moeten staan.
NO: Het probleem is dat sommige mensen het gewoon niet zo fijn vinden.

WdB: Er zit een verschil tussen foto’s van een feest en een foto van gewoon uitgaan. Dus daar
moeten we voor uitkijken.
QV: Bij het AZ-stadion staat het ook gewoon dus misschien moeten wij dat ook maar gaan doen.
MB: Dit is een oud deel.
EL: Dat klopt.
QV: Ben je weer van plan dat weer op te pakken, weer zo actief mogelijk contact te zoeken.
NO: Ja ik ben voor om contact te onderhouden met RVO
CT: Bij het FAC, dat alles in goed verloopt
MB2 past het aan
MB: Alle documentatie zal in de meeste gevallen worden bijgehouden bij de documentatie
DK: Alleen als we er zin in hebben om dat te doen?
CT: Als je maar 1 draaiboek mist he!!!?!?!?!??!?
MvdB: Heb je al een weekend weg commissie
NO, EL, GK: JA
TS: 1 xR en 2xV’s
JO: Is het met 1 R en het is Marilleva
DK: Hopen op een grotere opkomst! Ik wil minimaal 50 man
DK: Als ik groepsleider word, word ik pedo groepsleider
MB: Met de financiën, het bestuur maakt ze. Dit doet alleen de penningmeester.

Begroting: 2019-2020:
GK: Geld! Daar houden we van! Voor de begroting van het bestuursuitje. Heb ik lekker hetzelfde
gehouden.
InHoland is hetzelfde. Continu komt aardig overeen. RVO, zoals al gezegd, het is 250 euro dus ik wil
het wel even proberen maar ik verwacht niet veel. Met verhuur is het ongeveer hetzelfde. Overig is
ietsje omhoog. C2C wordt het m niet meer, dit jaar was het te veel moeite. Interflow hetzelfde.
Sponseringen gaan we iets meer proberen.
WdB: Tot wanneer lopen de contracten?
GK: Tot september
WdB: Komt dat geld nog binnen?
JvB: IS al binnengekomen!
WdB: Tot januari hebben we de sponsoren niet meer?
NO: Dan loop het contract af
GK: We hebben een gesprek gehad met Continu ging prima ook met Interflow. Iedereen blijft er
waarschijnlijk wel bij
WdB: Is Rabobank een idee om weer sponsor te worden?
JvB: Ze hebben hun policy aangepast dus ze willen niet meer omdat we niks met milieu doen.
We kunnen wel kijken voor een andere bank!
JvB: We hebben het geprobeerd allen gaat dat het m niet meer worden
DK: Wat is het totaal?
GK: Bestuursuitje was binnen budget. Ledenpas is hetzelfde, We zijn er ietsje overheen.
Verzekeringen zijn onder budget.
CT: Als je van plan meer leden te werven moeten we toch ook omhoog?
EL: We hebben ene groot aantal blanco pasjes
MB: Dat bedrag van 380 staat nog niet vast?
JvB: nee dat staat niet vast.
GK: Verzekering zitten we een beetje onder dus blijft hetzelfde. ICT hebben we zo vaak er onder
gezeten dus is met 100 omlaag. Kantoorartikelen zijn we overheen geschoten want verhuizing Dus
we laten het even zo. Bankkosten zijn we iets overheen, blijft dus hetzelfde. KVK blijft hetzelfde.
Koelkast drinken hebben we onder gezeten dus blijft hetzelfde. Onvoorzien blijft op 1000 staan.
Presentjes zijn we ondergebleven dus blijft hetzelfde. EHBO is omlaaggegaan met 500.
MB: Heb je dan nu wel genoeg EHBO voor dit jaar
GK: Ja dat hebben. FAC-feesten, we proberen wat meer geld te gooien omdat we heel blij met ze zijn,
is 500 extra.
GK: FAC-activiteiten, blijft hetzelfde. Marketingcommissie is met 100 omlaaggegaan.

DO: IS dat niet 1x folders?
NO: Ja dat is 1x folders?
Daphne: Kijk wel uit dat als je meer wil gaan doen moet er misschien meer. Qua marketing en stuff.
GK: Ik ga er niet van uit dat we er overheen gaan, daarom is onvoorzien hoger. IC was onder budget,
vanwege pallets en tent dus prima!
CT: Moeten we niet omhoog omdat we nu geluk hebben gehad.
GL: We willen kijken of we weer die pellets kunnen gaan doen en dat het nu vaststaat.
CT: Is het niet handig gewoon voor de zekerheid?
WdB: Ja inderdaad dan heb je het maar.
DO: Misschien kan mark meer dingen doen? Maar dat is een twijfel geval.
JvB: We hebben al 1000, Licht en geluid viel zwaarder uit dus we blijven wel onder budget.
DK: Joost jij zegt dat licht en geluid lager gaat worden. Maar we zijn gematst door Rick dus wie zegt
dat we dit weer gaan krijgen? Of beter bij een ander bedrijf?
JvB: Gaat makkelijk lukken.
MB: Dus 4500 die 1000 van school, 1000 van Interflow, 1000 van continu en 1500 van Omnivas
DO: IC kan meer gaan doen qua shirt sponsoren
NO: Ik denk dat het wel goed gaat komen
MB: Tegen die tijd weet je of continu en interflow willen blijven dus dat zien we dan wel
IC-kosten begroting definitief aanpassen.
GK: ALV-budget is hetzelfde gebleven. BRAL blijft hetzelfde. Bestuursshirts blijft hetzelfde.
Weekendweg blijft op 1600, vorige keer zaten we op 1200 dus voor de zekerheid blijft die hetzelfde.
We hebben nu wel een mooie locatie
WdB: Waar is de locatie precies?
GK: Kijk even in het Omnihok.
MB: Wat kost WW?
GK: Ongeveer 55 euro, kan nog veranderen.

WvB: Weekend weg is al over een maand, (deze week gaat inschrijving) doe zo snel mogelijk want
mensen hebben werk en shit dus vrij vragen is moeilijk.
GK: Gaan we doen! Wintersport…
TS: 500 EUROOOOOOOO
MB: Ik zou ervoor zorgen dat al je zo’n activiteit niet meer meebetaald dan 10 euro pp. Er gaan nu 30
mensen mee en anders krijgen ze best veel geld terug
GK: Ik heb gediscussieerd met JvB. Wintersport wilde meer budget en het is voor de leden. We willen
hier meer voor gaan doen aangezien dat het zo een groot succes was.
CT: Je budget x5 is wel een beetje veel.
MB: Als je bijv. Kijkt naar je weekendweg, je hebt 1600 euro begroot en dat is ongeveer 2 WW en 10
euro pp. Niet te veel in 1 keer
GK: Als ik alles steeds minder doe hou ik veel geld over
DO: Als je 17 euro terugkrijgt van wintersport en ook nog wintersport dan gaat er te veel geld weg.
GK: Hoeveel wil je dan dat het is?
Iedereen: 10pp is prima
MB2 past aan naar 320 voor wintersport
MB: als je geld overhoudt is niet erg maar verdeel het goed.
GK: Lustrum is zelfde. Kroegentocht is hetzelfde gebleven.
CT: We hadden hele slechte promotie.
WdB: Ja idd.
MvdB: Dat was de laatste jaren al zo.
CT: Hadden we meer uitgegeven.
WdB: Vroeger hadden we een groter groepje. Dus meer bekendheid
GK: Verbouwing is weg. EHBO-tent hebben we gekocht. Nog vragen
TS: Over wintersport, we hebben nu 10pp, als het er meer worden, wat dan?
GK: Nu kan ik er niet zo veel mee maar ik vind een 10pp wil prima.
TS: Ik moet het nu eigenlijk op tijd weten
MB: Vraag het nu aan mensen
Iedereen: 10pp is prima
Begroting is goedgekeurd!

Commissies:
EL: De voorzitter van het FAC is er niet bij dus daar ga ik nog mee in gesprek.
CT: Niet een FACer?
EL: Voor aankomend jaar zijn er nieuw FACer
SW: Ja we hebben 5 nieuwe FACers.
MB: Hoeveel mensen in totaal?
SW: * Krijgt telefoon* Hoi allemaal. Vanaf september is zijn voorzitter van het vak. Dit jaar zullen
enkele mensen het FAC gaan verlaten. Momenteel hebben wij 4 nieuwe FACers die mee gaan doen
met bier-pong. Onze taakverdeling is als volgt
JR: Voorzitter
RK….
SW: Alles verloopt goed en soepel, groetjes JR. Er zijn nu 8 leden. Er gaan er 4 weg en er komen er 5
bij. We zijn nu bezig met alle nieuwe leden in te werken.
NO: Hoi. Ik ben onderdeel van weekend weg commissie. Voor degene die interesse hebben. We
hebben een locatie en een begroting. Voor de rest is alles goed geregeld en we hebben er zin in
DK: Hoeveel mensen kunnen er mee?
GK: 90, 100, 110…
Erik: Nu Vixit.. MB2?
Vixit:
MB2: Nou kinders... Hoi, nou ik word het nieuwe contactpersoon Vixit. Voor de vakantie is er cursus
gehouden. Nu 10 nieuwe leden en zo meteen nog weer meer cursus.
MC
NO: We hebben ene Instagram pagina. We gaan proberen om een soort van onze doelgroep over te
nemen van facebook.
MB: Kan je alles niet tegelijk op facebook en insta plaatsen?
NO: Nu plaats ik het op insta en dan deel ik het op facebook dat ik het daar heb geplaatst
CT: Als het geen commissie waarom staat het daar nog?
DK: Maar er gewoon marketing van?
IC
NO: In november gaan we promoten, december gaan we beginnen vergaderen, in januari gaan we
starten.
DK: Heb je de aanmeldingen al gezien?
NO: Ja.
DK: Dus ze worden het ook gelijk?

NO: ja…nee….
Wintersport
TS: Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Ik ben TS, ik studeer business studies, dit is mijn 15e jaar. We
gaan dit jaar weer op wintersport. 32 man. Daar ben ik voor gegaan. Vorig jaar gingen we voor 24
maar meer wilde er mee… Dus nu minimaal 24 tot max 32. Ik heb 40 inschrijvingen.

SAS
DK: Het gaat goed met het SAS. Nieuwe lid we hebben SW!!!!! Stel je even voor
SW: Hoi ik ben SW. Ik ben nee... jaa. Weet ik niet meer. Ik ben 23. Ik doe verpleegkunde deeltijd.
Schoenmaat is 39. En ik ben bar manager.
DK: Ook wordt ze ingewerkt als sleuteleider. Soos op de plattegrond bij de ingang van de school. We
hebben gesproken over routes alleen wat school gaat doen weten we niet. We hebben wel een
gesprek gehad met bas van der vliet en we gaan de instastory overnemen net als Omnivas heeft
gedaan bij de intro. That’s it…
MvdB: Als je het leuk lijkt om bij de bar te komen….

EXTRA
NO: Ik heb een opmerking, JW wil graag meer samenwerking met de school.
WdB: Het is nu alweer 11 uur. Kunnen we voortaan deze documenten van tevoren al in kunnen zien?
NO: Is het dan beter om onze stukken niet zo door te nemen?
WdB: Nee, meer dat je alles in 1x keer door kan nemen en dat het allen gemeld wordt als er iets fout
is.
MB: Dit is wel te belangrijk om niet zoals normaal door te nemen.
Beleidsplan van te voren bekend maken.

