
ALV 14-oktober-2020 

Aanwezigen: PN, LW, TM, MB, EL, GK, SK, JB, AM, SvO, KV, JO, WdM, KB, QV, NO, JD, FW, JS 

19 man 

Opening: 19:03 

 

LW: welkom allemaal, graag allemaal telefoons uit. We hebben MB bij de notulen, TM houdt de 

stream en slides bij, EL houd de streamchat bij, RdJ is er niet bij door quarataine. 

 

SK: waar is de agenda? 

LW: niet gemaakt. 

GK: Papierverspilling. 

 

LW: bij deze de agendapunten. 

Notulen goedgekeurd? 

Alles helemaal prima. 

Jaarverslag 2019-2020 

NO: Zat ik niet in het bestuur begin 2019, en LW niet? 

TM: Past het na de ALV aan. 

 

SK: Uitgeschreven leden? 

GK: De uitgeschreven leden zijn weer ingeschreven met het ingaan van e-boekhouden. 

SK: Aantekening voor volgende keer: hoeveel mensen hebben zich ingeschreven. 

JS: De introreunie heeft zeker wel plaatsgevonden (pas dit aan). 

SvO: Kunnen we met de volgende ALV een digitale versie van dit krijgen? 

Bestuur: Gaan we zeker aan werken volgende keer. 

Aantal zinnen kloppen niet: hier naar kijken. 

SK: C2C, hoezo verhoging van de contract kosten? 

EL: Het bedrag voor onze voordelen was verhoogd, daarom is het uiteindelijk geëlimineerd. 

GK: Het was ook een sponsor waar veel te veel werk in zat voor veel te weinig resultaat. 

NO: Interflow even aanpassen naar grootsponsor. 

JS: Heeft school nog moeilijk gedaan over de subsidie? Aangezien we geen intro hebben gehad. 

GK: School heeft hier niet moeilijk over gedaan om de omstandigheden die er zijn en dat wij voor 

volgend jaar sowieso nog schieten voor een intro. 

KV: Waarom kon de ALV niet volledig online? 

GK: omdat het instemmen niet online kan, hierom hebben wij gekozen om de alv voor max 26 man 

fysiek te houden. 

Resultatenrekening 

GK: RVO is weer niet gelukt, ik krijg ze niet te pakken. 

KB: werd er daarvoor niks opgezet dit jaar? 

GK: Waren ze inderdaad mee bezig, is uiteindelijk nog niks uitgekomen. 



Continu: is iets lager uitgevallen: omdat wij daar eten en hun ook bij ons. 

Bestuursuitje: wat minder uitgegeven. 

Ledenpasjes is iets hoger uitgevallen, dit komt omdat we alles bij een drukker doen (de brieven) en 

de pasjes ook gewoon niet goedkoop zijn. Het bedrijf waar wij voorheen de pasjes printen is failliet 

gegaan. 

Verzekering: standaard bedrag. 

ICT: RdJ is de ICT-commissie op dit moment, die heeft de site gefikst, we zijn er nog verder mee bezig. 

Kantoor: zoveel hadden we niet nodig. 

KvK: we hebben niemand ingeschreven. 

Bier koelkast: We hebben veel in het hok moeten zitten door corona en dingen met school. 

KB: waarom is het zo hoog als het IC er niet eens gezeten heeft? 

SK: Dit wordt op IC geschreven normaal. 

GK: Presentjes, ja geen IC gehad dit jaar. 

Ehbo: Ja, probeer je het te regelen, komt corona langs, is t bijna niets meer te doen. 

Fac feesten: iets minder. 

Fac activiteiten: ook minder. 

IC: 187,93 dit is drukken van folders en een IC uitje. 

ALV: 47 euro er onderdoor.  

Bral: Was gezellig. 

SK: Waarom is er bij een weekend weg er zo bar overheen gegaan. 

GK: Er kwamen aan alle kanten wat bij. Allemaal issues. 

SvO: Hier volgende keer beter op letten, want anders zit je op het dubbele bedrag. 

SK: maar dit zijn geen redenen. 

GK: er is gewoon te krap begroot. 

EL: ik wil het nog even toelichten. We hadden toen een nieuw ww commissie, het ging allemaal niet 

lekker. 

GK: iedereen heeft zich echt goed vermaakt, en daarom vindt ik het ook waard. Ook een zoot nieuwe 

leden waren aanwezig. 

Wintersport: 10 euro per man die mee gaat. 

Lustrum: apart gezet. 

Decharge:  

EL: is er iemand op tegen. 

JS: iedereen decharge behalve de Penningmeester en Voorzitter. I.v.m. de missende balans. 

 

TM: Ik ben TM, doe hier een opleiding TI in het 3e jaar.  

SK: zou je voor mij de vuurtoren en sirene na willen doen. 

TM: wieeehoooo. 

SK: hoe wil de communicatie tussen het SAS en omnivas. 

TM: voor mij is het belangrijk dat de communicatie verbeterd wordt op een manier zodat wij op 

elkaar kunnen bouwen. 

NO: meer gingers in het bestuur? 

TM: Alleen maar gingers in het bestuur! 

KB: wat ga jij betekenen binnen het bestuur? 

TM: ik ga geen dagelijks bestuur doen, maar ik ga het dagelijks bestuur zo veel mogelijk 

ondersteunen. 

SK: wat zijn je sterke kanten? 

TM: ik sta altijd positief in het leven en ben echt een doorzetter. 



 

PN: 

Goedenavond, Ik ben PN, ik ben nu 3e accountancy student. Op dit moment heb ik nog niks onder me 

in het bestuur. 

Stekte kanten: ik ben heel eerlijk en heel lastig. 

Ik hoop met heel veel positieve energie het bestuur te helpen. 

NO: waarom heb je er voor gekozen om in het bestuur te gaan? 

PN: Ik ben gevraagd door 3 van de bestuursleden. 

KV: zit je nog bij BFL in het bestuur? 

PN: ik heb daar tot maart in gezeten als penningmeester 

KB: wat wil je bereiken in het omnivas bestuur? 

PN: op dit moment ga ik best lekker door mn opleiding heen. Dus ik weet nog niet wat ik kan 

betekenen binnen dit bestuur. Uiteindelijk hopelijk dagelijks bestuur. 

 

LW: Ik ben LW, ik doe social-work 3e jaar. Ik hou van reizen en ik zit op ballet. Ik wordt voorzitter. 

SK: wat wil je bereiken in omnivas? 

LW: wat ik nu belangrijk vind is nieuwe bestuursleden, aangezien de intro niet door is gegaan is dit 

lastig op dit moment. Contact met sponsoren verbeteren. 

SvO: Ik stoor me aan het aantal spelfouten die in de hele alv te vinden zijn. Stel hier alsjeblieft 

iemand voor aan die dit regelt.  

LW: dit ga ik oppakken. Ik ben goed in taal. 

 

GK: Ik ben GK, ik zit derde jaar business studies, dit wordt nu m’n derde jaar penning, vandaag weer 

wat geleerd. Dat… Ik hou van bier.  

MB: MB, een jaar in bestuur, bijna een jaar secretaris, 4de jaar werktuigbouwkunde. Secretarisschap 

overdragen kost meer tijd dan er gewoon mee doorgaan, dus dat ga ik gewoon doen. Geen vragen, 

top 

Pauze 

 

Uitslag telling: 

PN: 

3 onthouden 

2 tegen 

14 voor 

 

MB: 

0 onthouden 

0 tegen 

19 voor 

 

TM: 

3 onthouden  

0 tegen 

16 voor 



 

GK 

3 onthouden 

1 tegen 

15 voor 

 

RdJ 

2 onthouden 

1 tegen 

16 voor 

 

LW: 

2 onthouden 

0 tegen 

17 voor 

 

Beleidsplan: 

LW samenvat het beleidsplan omdat we aan de tijd zitten. 

 

Ledenwerving:  

LW: door de intro is dit lastig, maar we gaan het aankomend jaar nog een keer proberen. Open 

dagen en SKC. Hier hebben wij verder nog geen zicht op qua de hoeveelheid wij daarmee kunnen 

werven. 

14 november zou er een fysieke open dag zijn, maar deze gaat niet door. 

Ook dit jaar werkt omnivas weer samen met inholland alkmaar om de vereniging te promoten. 

 

Activiteiten: 

LW: door corona hebben we weinig activiteiten kunnen doen. (dit staat allemaal in het beleidsplan) 

SvO: is het misschien iets om online wat te organiseren.  

NO: hebben jullie de ambitie om online activiteiten te doen? 

Bestuur: nee. 

SK: wanneer komen de pasjes, voor of na oud en nieuw? 

MB: verwacht m na oud en nieuw. 

 

SK: zorg dat je bij iedereen die belangrijk is een sheet van jullie contactgegevens achter te laten met 

foto. 

KB: gaan jullie nog wat doen met de 8 oktober vereniging? 

Bestuur: op het moment niet. 

SK: doe dit wel, dit is een heel belangrijk evenement in de stad. 

SK: kijk even naar de clubkassponsoring van Rabobank  

NO: kunnen jullie een contactpersoon van het bestuur aanstellen voor het RVO 

SvO: Is het misschien handig om RVO meer naar voren te brengen? Want nu voor de oud studenten 

is het heel onduidelijk. 



SK: moeten de disputen dit jaar ook minimaal 1 activiteit doen? 

Bestuur: nee voor dit jaar is er een uitzondering. 

 

Begroting: 

 

GK: we willen dit jaar de contributie naar beneden gooien.  

SK: zou ik nooit doen. 

GK: om wat terug te geven aan leden, en om te helpen bij het leden werven. 

 

SK: ik ben het helemaal met je eens: maar die tenten die hier liggen (50.000 euro) heb je ieder jaar 

nodig, en ze zijn aan vernieuwing toe. Steek het hier in. 

FW: je kan geen grote feesten geven, dus al dat geld gaat er niet uit. 

QV: Ik snap dat mensen het er dit jaar niet uit kunnen halen.  

JS: je wilt juist mensen lokken naar de soos en ze bekend maken. 

KB: is het niet meteen een drastisch bedrag om meteen naar 15 euro te gaan. Kunnen we dit niet 20 

euro doen, dit is een kleiner gat. 

AM: zijn er niet heel veel leden die zeggen ik vind die 25 euro prima. Ik vind dat niet erg om te 

betalen. 

NO: Wat gaat er gebeuren met het geld van de resultatenrekening? 

GK: dat gaat automatisch naar de spaarrekening. 

SK: gebruik dit geld om te groeien, investeer het weer terug in de vereniging. Dit gesprek wordt 

opgenomen, laat je leden mailen wat ze willen met dit geld. 

GK: we gaan er nu over stemmen. 15 euro aan contributie.  

Ok er is voor gestemd: contributie naar 15 euro. 

 

Bier omnivas koelkast: 50 euro erboven op. 

SK: je hebt een nieuwe commissie, helemaal prima. 

 

MC: staat nu 300 euro 

SK: krijgen hun de ruimte om te groeien, ook qua budget? 

GK: Absoluut 

 

SvO er staat in je beleidsplan dat de wintersport niet doorgaat, maar je hebt er hier wel een budget 

voor. Het zelfde geld met RVO je verwacht dat je niks van ze krijgt maar in je beleidsplan van wel. 

SK: maar wat nou als het wel allemaal door gaat? 

Guyl: dan draaien we verlies. 

SK: maar je moet quitte draaien. 

 

SAS 

JO: 

We hebben een nieuwe secretaris : QV 

We hebben een nieuwe Penningmeester: DO 

Corona: 

Ik wil benadrukken, ondanks dat we 2 weken dicht moeten, als we open gaan hanteren we nog 

steeds deze regels. 

 



GK: de enige die mij en RdJ geen decharge hebben gegeven zijn JS en SK. Is het voor jullie ok dat als 

deze mensen ons decharge geven dat wij dat krijgen? 

Voor het zien van de balans over een paar weken gelieve een mail sturen naar 

Secretaris@omnivas.nl 

 

Iedereen akkoord 

Einde: 21:50 

 

 

mailto:Secretaris@omnivas.nl

