Notulen ALV 5-2-2020
Aanwezigen: RdJ, GK, EL, LW, NO, MB, LT, AP, AO, JO, TS, MC, JH, QV, DA, TM, JR, MvT, KB, DO, KV,
SvO, WdB, DK, JS, SW, MvdB, LP, TvdS
Totaal aanwezig: 29
Tijd: 20:03
RdJ: goedenavond mensen ik ben RdJ, ik zal de alv leiden vanavond. Hallo mag ik beginnen aub?
Wij gaan vanavond het erover hebben hoe we ervoor staan, als vragen heel belangrijk zijn hand op
steken aub i.v.m. tijd.
Dit zijn de punten waar we het over gaan hebben.
Goedkeuring agenda?
Iedereen: helemaal niks.
KV: er staan in de vorige notulen nog gehele namen, hier graag op letten.
RdJj: mededelingen: MC is er sinds dit jaar weer bij, hiervan is feedback gebruikt van de SASdenktank, dank hiervoor.
We zijn bezig geweest om de samenwerking met school weer op te zetten, hiermee zijn wij in de
afrondende fase en wij willen volgend jaar meer evenementen doen vanuit Omnivas
JS: Wij hadden altijd heel goed contact met school, waarom wordt er nu pas contact op gezet met
school, althans met AdJ?
GK: elke 2 maanden hebben wij een gesprek met BvV en J, deze gesprekken gaan goed. Hij is er
heilig van overtuigd dat ervaringen opdoen en leren beide essentieel is. We hebben hierdoor de
eerste activiteit al klaar staan
NO: zeker weten sinds dit bestuur is het meer opgekomen door RdJ, en het bestuur hiervoor had
gewoon minder contact.
RdJ: volgend jaar kunnen we hier echt profijt van hebben.
JS: hebben jullie dit ook besproken met de studieverenigingen?
Gk: Dit is niet te doen. We kunnen hun bijna niet bereiken, ze nemen hun telefoon niet op en
reageren nergens op, contact is bijna niet mogelijk. Met continu kunnen wij dit veel beter
coördineren. Wij willen dit met meerdere opleidingen gaan doen. Ook buiten de technische
opleidingen.
JS: Dus de studieverenigingen zijn niet happig om mee te werken.
GK en RdJ: Nee dit werkt inderdaad gewoon niet. Er is gewoon geen contact te vinden met die
mensen.
QV: met tbk wordt er ieder jaar een Mix and match event georganiseerd, ik wil best met mensen
contact opnemen, ik ken deze mensen redelijk goed.
JH: hoeveel studievereniging zijn er eigenlijk op het moment?
NO: ongeveer 3
Iedereen: ongeveer 3

RdJ: stagiaires, wij willen onze eigen stagiaires gaan werven. Dit is goed te regelen met school
MvT: kan dit ook met verpleegkunde?
RdJ: Opzich
DK: Is dit ook voor het sas?
RdJ: Misschien daar is nog over te twisten.
RdJ nog meer punten?
TvdS: Oftewel jullie regen opdrachten en school stagiaires?
KB: Bij mij opleiding zijn er vrije studiepunten te regelen met bestuursfuncties, is dit dan ook te
regelen?
RdJ: ik zou niet weten waarom niet. Bedankt voor jullie feedback.
FAC
JR: nou goed, het FAC, ik ben voorzitter van het FAC, we zijn momenteel met 10 mensen waaronder
DA net nieuw en ook YB en JN.
Er gaan mensen uit het FAC en we zijn ook nieuwe mensen aan het regelen. En verder gaat het
prima.
TvdS: is er een begroting.
Jo: genoeg geld komt goed.
WW
AK is niet aanwezig.
KV: hoe gaan jullie weekend weg regelen voor mensen die een half weekend mee willen?
RdJ: daar kom ik nog op terug
EHBO
MB: er zijn 10 mensen er gaan er een paar uit. Er worden nieuwe mensen geregeld. Er worden weer
cursussen geregeld voor de vixiters ik ga daar binnenkort achteraan.
TvdS: mensen van de verpleegkunde meer betrekken.
MB: zal ik naar kijken, bedankt voor de tip.
Wintersport:
MC: ik ben met TS de winstersport-commissie en we zitten helemaal vol dus zit helemaal goed.
De kleur van de vaatwasser? Que?
JS: Wat voor budget krijgen ze mee?
GK: 10 euro per persoon

IC
NO: hallo wat fijn dat jullie er zijn, ik sta hier voor het ic, dit mag/ moet ik doen
In het IC van dit jaar hebben we nu: AP, AO, JV, RdJ, MB, MV, AK en ikzelf natuurlijk.
We hebben al de eerste vergadering gehad en we zijn druk bezig met de voorbereidingen en straks
wordt de begroting besproken dus ja, gaat prima.
NO: EL wil je dit centraal vertelling
EL: vorig jaar hebben we ook met school gezeten wanneer de intro is.
SvO: Hoe meer in de vakantie hoe meer mensen op vakantie zijn.
JH: Voor de oude garde is het de laatste week.
NO: JV is penningmeester, die is er niet vanavond
TvdS: zit MB ook in het IC?
MB: Ja.
TvdS: zeker ook contact vixit?
MB: Zeker.
NO: Dan gaan we door naar MC
Zoals RdJ vertelde is dat opnieuw opgezet, het is nu nog echt in de probeer fase met LT en AK
TvdS: Levert het meer werk?
NO: Qua social media wel.
JS: hoeveel sponsoractiviteiten zitten jullie jaarlijks?
NO: We hebben niet echt een moeten maar dit jaar ongeveer 2, wij proberen voor meer te streven.
KB: wordt de omniflits straks weer 1x in de maand verstuurd?
NO: misschien
MB: is dit gewild
KB: ja
DO: Er mist een sponsor op de pas.
NO: dat klopt, skeef. We hebben straks 2 potentiele dus dat met skeef gaan we beëindigen.
KV hoe zit het met het nieuwe logo?
NO: Dat idee is opgekomen maar dat wordt de volgende alv besproken omdat AK er nu n iet is. Maar
aangezien we heel veel truien hebben wordt dit nog een puntje.
TvdS: waar kan ik de merch vinden?
NO: binnen kort op de site.
MC: wordt dat voor of na het nieuwe logo?
GK: waarschijnlijk na, of voor als we het niet veranderen.

DK: jullie willen merch verkopen, hebben jullie genoeg naamsbekendheid om hierin te investeren?
Bestuur: we gaan beginnen met verkopen truien.
DK: zorgen jullie ervoor dat hier een budget voor is.
GK: dit komt goed, we willen wel iets meer keuze hebben met bijvoorbeeld petjes.
JS: ik denk dat de truien sws leuk zijn voor wintersport en etc. maar als je dit online gaat verkopen
moet je wel oppassen met btw etc.
NO: Daarom wilde ik het eigenlijk nog niet zeggen want het is in de startblokken.
SVO probeer dit ook mee te nemen met de activiteiten en bijvoorbeeld de intro en weekend weg.
NO: Volgend weekend weg zijn d’r truien te krijgen.
JH: als je aan merch gaat denken denk dan ook aan merch voor de disputen.
NO: Voor de shirts en truien van het IC en etc. gaan we een winactie beginnen voor het ontwerp van
de trui.
MvdB: waarom is er vraag naar een nieuw logo?
NO: We hebben natuurlijk een zuipimago en aangezien we veel meer betrokken zijn met school en
sponsoren willen wij van dit imago af.
DK: gaat dit niet richting een studievereniging?
NO: wij willen meer gaan bieden aan onze leden.
DK: ga je ze niet in hun vaarwater zitten?
SVO: Stel er kom een nieuw logo dan komt dat toch eerst langs de alv
NO: dat komt volgende alv nog een keer, nu niet omdat AK er niet bij is.
SvO: controleer ook de statuten hierop, hou ook rekening met oud leden, zorg dat dit ver van
tevoren aan wordt gekondigd. Stel je hebt een alv als vorige keer, een kleine opkomst, dan gaan dr
dus weinig mensen stemmen over een grote beslissing. Zorg dan dat het goed bekend wordt.
JS: het is in het belang van Omnivas dat er juist diversiteit is in de soos, als jullie de
studentenrekening in een bepaalde richting gaan sturen dan krijg je een soort volk. Wij zijn er juist
voor om een levendige studententijd te creëren, daar zijn wij goed in. Banen zijn de
studieverenigingen voor.
GK: we zijn nu erg gefocused met de alv op zulke dingen, het lijkt nu groter dan het is. We zijn altijd
bezig om dingen beter te maken.
JH: Het blijft een studentenvereniging houdt dit in je achterhoofd, ik snap dat jullie van het imago af
willen. Het zuipen wat miss een sas hoofactiviteit is dat krijg je er toch niet uit. Zorg dat je onderzoek
doet naar hoe de student zelf Omnivas ziet.
NO: hier hebben wij het ook over gehad wat de student zelf hierover denkt, het is nu meer Omnivas
bied een mogelijkheid om met bedrijven te praten
JH: jullie zijn een nieuw gemotiveerd bestuur, maar probeer het wel hapbaar te houden, zodat het
volgende bestuur het ook over kan nemen. Hapbaar is key.

MvT: Je had het net over de verpleegkundige bedrijven voor stages maar dit wordt helemaal
geregeld door school.
NO: kunnen wij contact hier met jou opnemen
SW: met mij wel.
MC: we zitten allemaal of hebben allemaal in een klas gezeten en er is een reden waarom mensen
niet naar de soos willen, het is natuurlijk een excentriek groepje, no offence. luister naar wat er om
je heen gebeurt. De meeste mensen die hier voor het eerst komen proberen wat uit om hier te
komen, en het is hier best wel hectisch voor het eerst.
TvS: hoe zit het met de open dagen?
GK: We staan er altijd en we hebben een betere plek dan eerst. We staan bij het shirts uitdeelpunt
van de intro, prima plek, iedereen komt er langs. Eerste wat ze zien, Omnivas. We willen ook een
banner erbij binnenkort.
NO: meer vragen, MvdB?
MvdB: ik kom erachter dat op vrijdag en zaterdag bij de stapper korting tot 23:00 is, dit is niet goed
door gecommuniceerd. Dit zorgt voor frictie tussen je sponsoren en je leden.
NO: we willen nu 1x per week een passponsor promoten, dan wordt dit ook duidelijker
doorgegeven.
Ik geef m aan RdJ
ICT
RdJ: Ik ben bezig met het opnieuw maken van de website, ik wil het inschrijven online kunnen doen.
Dit geld ook voor de intro.
TvdS: Wie zit in de ICT-commissie
RdJ: Ik.
Iedereen lacht
RdJ: TvdS wil jij voor me werken?
TvdS: nee.
TvdS: is het een idee om net zoals myspace een filmpje op de site zetten
DK: de website is nog niet beveiligd en avg proof.
RdJ: working on it.
TvdS: Waarom is er een marktplaats?
EL: klompenlatten, twisterdoek en tenten.
Introductie nieuwe bestuursleden
GK: ik wil graag LW naar voren roepen.

LW: hallo ik ben LW voor degene die me nog niet kennen, ik doe social-works 2e jaar, en ben door GK
gevraagd voor het bestuur, gister was mn vierde vergadering. Zoals op de fotos is te zien, ik hou van
bier en reizen. En ik heb morgen misschien een studievertraging. Dat was t wel een beetje, vragen?
Wat wil je doen binnen het bestuur?
LW: Ik wil graag binnen het bestuur een paar taken overnemen, bijvoorbeeld commissies en
sponsoren.
KB: heb je nog een bepaald doel?
LW: ik zit nog echt in m'n oriëntatiefase dus nog niet.
JS: heb je een voorkeur voor een commissie?
LW: sponsoren, ik praat makkelijk, het is ook m'n opleiding.
SvO: ik val even in voor JvB: hoe zou je de communicatie tussen het SAS en Omnivas verbeteren?
LW: als we tegen iets aanlopen gelijk naar het sas stappen
MC wanneer vindt het SAS iets goed?
Een boel mensen: nooit
Uitslag stemming:
LW Voor: 21 en 8 onthouden
Intro-begroting
GK: Even stil Aub. Bij vragen handopsteken aub.
Wederom het geld wat van Omnivas komt is hetzelfde
Stapper is iets omlaaggegaan i.v.m. met de shirts (sponsoring)
NO: even voor de context, JV en DO hebben vanmiddag de begroting gemaakt.
DO: in principe is er vorig jaar een misverstand ontstaan van he het is 1000 euro, dit is niet helemaal
goed gegaan dus daarom is het begroot op 800.
Kroegentocht 100 euro per kroeg
SvO voor hoeveel groepen plannen we?
NO 12
NO: we gaan meer contacten opzetten voor de infomarkt.
JH: 2 opmerkingen, ik vind eigenlijk de bijdrage van inholland vrij laag en de barinkomsten vrij laag.
JS: dit is 1000, dit komt uit een bedrag van 2000, 1000 voor Omnivas zelf en 1000 voor intro.
JH: ik ben wat grotere bedragen gewend in mijn tijd was het eerder richting de 10000 gulden
SvO: miss kan je het met school er over hebben
GK: gaan we niet doen, het is nu te voorbarig om opeens te zeggen geef geld.

NO: we zitten nu al zo diep in de onderhandeling met school dat we niet willen pushen.
GK: nou de tent.
AP: de tent heb je gewoon weer dit jaar
NO: voor de pallets moeten we nog kijken
MvT: De sponsering, je had het over de tenten en pallets, is dit ook geen sponsering?
NO: Het is geen inkomst en geen uitgave dus nee.
JS: verplichten jullie 3 gl?
NO: nee we verplichten het niet
MvT er is wel met de intake gezegd dat 3 gl beter is, je zegt dat het niet verplicht is maar eigenlijk
verplicht je het wel.
SvO: ik zou het openlaten en aangeven dat het fijner is met 3 personen.
GK: over de infomark. Ze hebben ongeveer hetzelfde aantal, vorig jaar hebben ze 40 in de plus
gestaan dus dit houden we ongeveer hetzelfde.
barinkomen: 1000
JS: wat is het resultaat van vorig jaar, je hebt geen vergelijkingsmateriaal
DO: het punt is dat het sas een boel voor ons betaald heeft vorig jaar, dus dit beeld is heel
vertekend
DK: het was rond de 700 euro
GK: geld, HEUH
Geklap in de zaal
TvdS: als je hetzelfde aantal mensen houd, waarom wordt er dan 700 meer begroot.
Dit klopt.
GK: Printkosten: vorig jaar is het goed geregeld met het printen dus dat is laag uitgevallen. We
weten niet zeker af dat dit jaar ook zo is
TvdS: was is introadmin?
NO: administratiesysteem voor de nullen
GK: medewerkersborrel, iets overheen gegaan, dit houden we hetzelfde.
DK: fust is duurder geworden 170 euro, dus ja eeeeeh, houd hier rekening mee
GK:
Pallets: normaal begroten we op 1000 euro, dit hebben we vorig jaar via mark kunnen regelen. Dit is
voor dit jaar nog geen zekerheid dus er staat nu ook duizend euro op.
Boodschappen: hij stond op 1000 euro, wij zijn er met meer dan 200 overheen gegaan, dit is vorig
jaar een beetje fout gegaan. Dit komt ook door de hitte etc. en daarom wordt er nu rekening mee
gehouden.

MC: Wordt met water geen rekening gehouden?
NO: Dit jaar hebben we ook een hitteplan.
TvdS: Ik wil graag ook een sneeuwplan!
SvO: vorig jaar is er iets met de jumbo afgesproken, dit jaar ook weer?
NO: die contacten zijn nog warm ja.
DK: kunnen we SK niet vragen voor zijn contacten bij de bakker
GK: dit komt ook van SK af.
GK: vragen?
Porto's 100 euro.
NO: we gaan daar dit jaar meer in investeren.
DK zorg dat je dit jaar de oortjes op tijd besteld
JS: werken de porto's nog goed?
GK: ze worden binnenkort getest
TvdS: hoe zit het met de eenmalige oortjes?
NO: uiteindelijk heeft het sas die oortjes gedoneerd en dit jaar gaan we dit zelf regelen
KB: met omnivas logo?
RdJ: ja.
GK: verder
Opblaasactiviteit…. Jaaa, afgelopen jaar was dat wel een puntje.TvdS kijk niet zo moeilijk hier wordt
rekening mee gehouden
Bus: dr is vorig jaar flink overheen gegaan. Bo-rent is duurder enz., er zit nu 150 euro extra bij
TvdS: ik weet dat er ergens ook een sponsoring was via bo-rent, dat was ook dit bedrag. Is dit zo snel
gestegen?
Daphne: dit is ook hoger geworden, we hebben het iets langer moeten huren ivm met de opbouw en
afbouw.
GK: brandstof is ook duurder geworden.
BBQ was heel duur, oprecht heel duur.
Meer geld voor BBQ dit jaar.
Daphne, BBQ heeft SK 2 jaar geregeld, ik kreeg dit zelf niet omlaag. Het heeft ook niet veel
voordelen om het omlaag te krijgen, dus we houden het zo.
RdJ: LW voor BBQcommissie?
DO was duur maar wel lekker
GK: onvoorzien. Nooit iets op uitgegeven?
De rest: bus…

TvdS is hier ook rekening mee gehouden met de vegetariers met de bbq, dit gaat ook naar je kosten.
SvO Je zegt dat je geen onvoorzien hebt maar uiteindelijk heb je het op een andere post gegooid,
schep hier duidelijkheid in.
DK: is het hitteplan ook niet op onvoorzien gegaan.
DO: nee
GK: ic-consumptie: 300. Ze hebben zich goed gedragen. Ze krijgen van het sas een optie om 15 euro
te betalen om tijdens de intro fris en bullit te mogen drinken.
MC: geniet van die post, zorg dat ie op komt, jullie verdienen het.
GK: tenten-benodigdheden (borgpinnen etc)
daily-null: prachtig volgende
Presentjes: ja, hetzelfde
Hoornste vaart zelfde kosten
Karaoke exact hetzelfde
Aankleding groepen: elke groep krijg 50 euro van Omnivas en het gaat gwn niet op.
Opbouw eten, dat is niet goed gegaan. Dit heeft er mee te maken dat er beschimmelde pannen zijn
en alles last minute geregeld moest worden. En die pannen zijn gekocht terwijl we nog andere
hadden in de botenkelder.
MvdB: let erop dat er op tijd eten wordt geregeld.
NO: vorig jaar hadden we natuurlijk geen ervaren ic
QV: oke…. Duidelijk
NO: ik ben een ic-bijbel aan het schrijven
GK: ik wil ook een Thora
GK: we hebben voor het geluid een budget van 3000 euro incl. btw gegeven, hier is mee gesjoemeld
en overheen gegaan.
MC: hoe gaan jullie dr voor zorgen dat jullie dat gaan redden met 3000
NO: dat weten we nog niet maar we gaan dit met de dj’s overleggen
MC: ik zou zeggen gooi er nog 500 boven
DK: Mike de vogel, zou dingen kunnen regelen in dit aspect
GK: toilet is duurder dus omhoog
KB: wie gaat ze poetsen want ik ben d’r niet
GK: we fixen wel wat
GK: eten: dag 2 is iets uitgeschoten, dag 1 iets er onder. dit cancelt elkaar uit wordt gemiddeld
Douchen houden we op honderd, het was nu iets hoger, omdat het warmer was en dus meer
mensen wouden douchen.
QV: het is uiteindelijk turven dit fluctueert dus.
GK: later in het jaar wordt nog een definitieve begroting online gezet.

MC: douchen is ook niet zo spannend, je zegt gewoon tegen J hoeveel d’r gedoucht is. En dan komt
dat wel goed.
NO: we proberen weer een goede deal te krijgen met de fusten
Fustenrace: fusten zijn duurder dus wordt duurder.
Idealkosten: zat op 150, is gewoon minder….
JS: idealkosten kloppen niet ga dit even met JvB2 overleggen. 10 per transactie en 10 euro per
maand
Huur schoonmaak kosten, niks, kan gebeuren
Bandjes, vorig jaar is er genoeg gekocht dit jaar hoeft er dan niets gekocht te worden.
DK: zorg dat de bandjes dit keer wel dezelfde kleur achter hebben, aangezien iedereen ze
omdraaiden.
GK: Applaus voor AP voor de tent, die heeft de tent geregeld via woodlands, dus die staat op 0. Dit
staat zo goed als vast.
QV: Wordt dit exact dezelfde tent als vorig jaar
NO: waarschijnlijk wel
DK: in de feedback is het erover gehad om de intro een andere draai te geven qua locatie en andere
dingen. Oftewel die tent moet dus ook ergens anders
NO: hier gaan we het in de volgende ic vergadering over hebben
DK: stel je gaat naar een andere locatie, waar ga je dat onderbrengen want een andere locatie kan
prijzig zijn.
MC: als je vuurkorf gaat doen, ga dit met school bespreken want er moest waarschijnlijk wel een
deel van de vuurkof af qua hoogte
AO: waarom andere locatie?
DK: de huidige locatie is geen feest locatie, en dat komt ook inderdaad door geen kampvuur.
JS: is het mogelijk dat het eindfeest hier gehouden kan worden (nieuwe soos)
GK: nee
JS: oude soos?
GK: heel veel werk bij de oude soos, echt een zootje daar.
DK: overal is ook geld voor nodig dus houdt hier ook rekening mee
DK: er is ook een nieuwe veiligheidscoördinator die ook op de intro is Dion stuurt het mailadress
door)
TvdS: waarom is de EHBO niet begroot?
GK: de herhalingscursus gaat via Omnivas.
TvdS: vorig jaar heb ik zelf ook spullen gehaald, waar is dit op gegaan?

GK: ik gooi er nog 100 euro bij.
MvdB: kijk ook naar de data van de EHBO
GK komt goed wordt gedaan
GK: GELD wauw!
Geen vragen verder?
NO: en nog een speciaal bedankje voor DO voor haar hulp vandaag.
SAS
DK: Nou ik ben van het SAS, volgende dia aub.
JAAAA Damens en heren, ik zou beginnen we zijn aan het wisselen met het bestuur en de eerste is
DO, wil DO naar voren komen,
DO: Op deze foto was ik 12, en nu ben ik 19. Ik ben DO, ik zit in het 2e jaar van finance en control en
was vorig jaar en werd gevraagd voor t SAS en dat vond ik superleuk. Ik ben ook vrij veel in de soos
te vinden. Ik werk bij sushi point.
DK: en naar de volgende: DA onze nieuwe BH, aka BH 2.0
DA: ik ben DA, doe werktuigbouwkunde, nu in m’n 2e leerjaar, ik ben ergens in november of
december gevraagd voor alles! Sas is hier het beste uit gekomen, en het lijk t mij leuk om hier actief
aan mee te werken. Ik draai ook, vind t leuk om te doen. Schoenmaat 45, tering groot. En ik zit in het
FAC en ik ga mee met wintersport
DO: En hij is moker lekker bezig!
DK: next JR
JR: nou goed ik ben JR, 2e jaar pabo docent, en FAC voorzitter. Waarschijnlijk heb SW heel veel lelijke
foto’s van mij. Goed vanuit het FAC vond ik het leuk om verder te gaan met het SAS en ik ben
maandag ingestemd.
DK: voort naar de laatste, en een vervelende mededeling, ik zwaai volgende maand af, dus doei. Dit
wordt allemaal overgenomen door JO!! En uiteraard foto’s uit zijn persoonlijke galerij. Damens en
heren ik heb 3 jaar in het sas gezeten ik heb genoeg functies gedaan en wil jullie hartelijk bedanken.
En dat was t.
Iedereen: DK bedankt!
RdJ: nog vragen, nee mooi doei!
Klaar 22:30

