Notulen ALV 13-10-2021
Aanwezigen: LW, GK, MB, NT, NN, EL, LT, QV, JO, KB, MA, JV, JvG, SvO, AO, LdK, DO
Opening: 19:11
17 mensen aanwezig
Goedkeuring Agenda: ja
Er zijn 2 afwezig bestuursleden, waaronder PN en TM.
Zijn de notulen van de vorige keer gelezen: ja.
Jaarverslag:
KB: Hoe weet je dat de daling komt omdat er geen feesten/activiteiten waren? Want dit staat er nu
wel en niet dat het komt omdat er mensen zich hebben uitgeschreven en geen mensen zich hebben
ingeschreven.
KB: wat is de korting bij klimcentrum? Want dit is volgens mij niet eens bij klimcentrum zelf bekend.
SvO: Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven tijdens de intro?
GK: 90
SvO: lekker
MB: Dit was tijdens en vlak na.
SvO: heb ik de promotie van de online activiteiten gemist?
LW: De online-activiteiten hadden niet het gewenste resultaat dus we zijn gestopt daarop te
marketen.
LdK: Hiermee zijn stappen ondernomen om de communicatie te verbeteren: wat zijn deze stappen?
LW: De relevante mensen hebben onze “headshot” en ons nummer/email, en we proberen de lijnen
kort te houden met deze mensen.
LdK: Laatste zin: “soort reclame” van maken “reclame”
SvO: Mogen we nu door de nooduitgang heen?
GK: Ja, maar alleen naar buiten, niet naar binnen.
SvO: Bij informatie staat 2019-2020 deze aanpassen naar 2020-2021
SvO: even over de website: als dit bestuur stopt, wordt er dan voor gezorgd dat het goed wordt
overgedragen zodat een volgend bestuur hierbij kan?
MB: ga ik regelen.
SvO: wat hoort er bij de ALV op de puntjes?
GK: Decharge
SvO: Maar iedereen had decharge gekregen?
GK: Nee, ik en RdJ niet.

SvO: De disputen hebben toch wel in de coronatijd wat gedaan? Zoals een online bingo en online
Whiskeyproeverij?
LW: ja, gaan we erbij zetten,
EL: Willen jullie nog even naar het stukje IC kijken.
Beleidsplan.
JO: Aan het begin staat Hierna te noemen Omnivas, maar overal staat A.S.V. Omnivas.
NT: Past dit aan
DO: Ik kreeg best veel vragen over de ledenpasjes, kunnen we niet nieuwe leden alvast een pasje
geven.
LW: Misschien in de Omniflits zetten dat je bij een dagelijks bestuurslid een pasje kunt halen. Die
dan terplekke voor diegene geschreven wordt.
MB: kleine toevoeging: de nieuwe leden hebben nog niet betaald voor de kortingen en het is dus
niet handig om al pasjes uit te geven aan deze leden omdat ze gewoon kunnen storneren.
SvO: Hoezo 4 ALV’s?
MB: Deze ALV is sowieso verplicht, de 2e is na het 1e weekend weg. De 3e is na het 2e weekend weg
en de eerste intro begroting. En dan de 4e is de 2e introbegroting.
QV: Op dit moment hebben wij 3 leden in het weekend weg commissie.
LdK: Wordt er door het bestuur wel eens interesse getoond in de financiën?
GK: Vaak wel, en de grote inkomsten en uitgaven worden altijd besproken.
Winst- en verliesrekening:
InHolland altijd hetzelfde: 2000.
Contributie is veranderd naar 15 euro, wordt dit jaar weer 20 euro.
SSC: 2500 euro voor Omnivas, straks meer info.
Continu is enorm omlaaggedoken.
Bestuur: niks uitgegeven.
Ledenpas is ietsje duurder uitgevallen.
Verzekering ja…. Dat is standaard.
ICT-omgeving, gewoon ondergebleven,
Drinken koelkast: We hadden dorst.
Presentjes: we hadden niet zo veel mensen om aan te geven.
IC 6000 euro -…. Komen we straks op.
Bral: we hebben 1 bral kunnen houden bij het klimcentrum.
EL; Lustrum, wat betekent het nou???

GK: iedere 5 jaar een feest, waar wij dan 2500 euro budget voor hebben.
Balans:
GK:
Geld van de spaarrekening is al jaren niks mee gedaan.
Kas is letterlijk wat er in de kluis zit aan geld en munten.
EHBO/BHV: Nog te betalen, dit factuur is opgestuurd naar school.
Bermuda heeft ook nog niet betaald dus komt nog binnen.
SSC heeft buiten het boekjaar betaald, dus staat nog op te ontvangen.
MB: 1750 voor het lustrum gereserveerd, maar het gaat per 500 dus wat klopt hier niet.
Cadeautjes intro reünie, 7 mensen, 7 cadeautjes.
Terugbetaling nullen: Iedereen is 60 euro teruggeschreven zodat ze 15 euro betaald hebben.
Decharge:
Krijgt het bestuur van Omnivas decharge? Behalve PN, TM en RdJ dan.
PN en TM zijn er niet. RdJ ook niet, maar nemen wij wel mee de decharge.
LdK: Decharge verleen je aan het gehele bestuur.
LW: Bij deze dan, krijgen we decharge.
Iedereen: geen bezwaar.
Nieuwe leden:
NN:
Mijn naam is NN, ik ben business student op inholland, de soos was een warm bad om in te stappen.
Ik zit zelf ook in het FAC. Ik heb er zin in en ben klaar voor een avontuur binnen A.S.V. Omnivas.
KB: Welk jaar zit je
NN: 1e
KB: ben je niet bang dat het te veel wordt.
NN: Tot nu toe gaat het allemaal nog goed en loop alles langs elkaar heen
JO: wat wil je bereiken in Omnivas?
NN: nog niet over nagedacht… GK, MB en LW doen het nu nog hartstikke goed, we kijken hoe het
loopt.
JO: hoe ga je de communicatie tussen SAS en Omnivas verbeteren.
NN: ik zit binnen het FAC en dit zorgt voor mij ook een betere communicatie tussen SAS en Omnivas.
NT:
Meeste kennen mij hier al een beetje: ik loop hier al 4 jaar.
Ik deed eerst TI doe nu VK

EL: Hoe oud ben je?
NT: 21
SvO Hoeveelste jaar?
NT: 5 jaar.
EL: wat wil je doen binnen omnivas?
NT: ik vind voor nu AB prima, sowieso voor het eerste jaar.
SvO: Communicatie SAS
NT: ik ken de mensen redelijk en zit ook hier veel te vaak en spreek deze mensen ook veels te vaak.
QV: WW en omnivas, hoe ga jij dit combineren?
NT: Studie gaat altijd voor en ben ook niet van plan om verschrikkelijk veel taken erbij te nemen,
gewoon wat in mijn schema past
LW:
Tot vanavond was ik bevriend met EL, maar EL praat de hele tijd door mee heen.
De meeste ken ik, het gaat eigenlijk wel prima.
Hoi ik ben PN: ik vind geld leuk dus ik wil penningmeester worden
GK:
Ik was net de idioot die alles aan het presenteren was, ik ga geen penningmeesterschap meer doen.
SVO: wat is nu de bestuur verdeling?
GK: noemt het op
MB:
IK ben MB en ik zit al 3 jaar in het bestuur nu en ik blijf lekker secretaris, communicatie met sas (hoi)
QC: hoi MB
MB: hoi QV
GK: lekker communicatie
MB: succes met stemmen
Pauze: 20:40
Uitslag stemming 21:05
-LW:
16 voor
0 tegen
1 onthouden
-MB

17 voor
0 tegen
0 onthouden
GK
17 voor
0 tegen
0 onthouden
PN:
11 voor
3 tegen
3 onthouden

TM:
12 voor
2 tegen
3 onthouden

NN:
15 voor
1 tegen
1 onthouden

NT:
10 voor
5 tegen
2 onthouden

Begroting
420 leden
Voor SSC gaan we weer voor de 4000 euro.
Continu: we gaan in gesprek met ze, we gaan d’r voor, en we zien het wel.

Bestuur 600 om 600, vorig jaar geen gebruik van gemaakt, onze eigen fout.
Ledenpasjes met 50 omhoog.
ICT op 300 euro.
Drinken koelkast: houden we op hetzelfde.
EHBO/BHV vorig jaar met 20 euro overheen gegaan, we hoeven als het goed is geen locatie meer te
huren, dus dat scheelt ook.
IC houden we op wat het is
ALV joôs proost.
BRAL, we willen weer 2 BRAL's geven.
Weekend weg houden we op wat het is.
Lustrum, gewoon weer 500 euro.
Kroegentocht houden we er lekker opstaan.
Voorderest vragen?
SvO: Hebben we vorig jaar door corona geld over gehouden? En wat doen we daar mee?
GK: komt op de bank.
SdK: Al het geld blijft van de leden en binnen de vereniging.
SAS:
JO: Welkom, wat is mijn probleem, mijn probleem is dat we weer open zijn en we mogen bijna alles
weer!
EL staand beerpongen.
JO: Die tijd is voorbij, en we mogen weer veel.
Ik had een heel speciaal zinnetje: momenteel lopen we ertegenaan dat alles duurder wordt. Dit
houdt in dat wij als SAS zijnde de prijzen moeten verhogen.
KB:
Ik ben het nieuwste lid van het sas, ik ga wat extra taakjes doen, zoals de promotie, ik heb geen visie
om het DB in te gaan of 4e sleutel te worden,
LW: sas omnivas communicatie.
KB: omdat ik zelf ook in omnivas heb gezeten kan ik natuurlijk beter communiceren met het SAS.
JO: waarom KB er nu in komt is om dit jaar te overbruggen totdat wij nieuwe mensen binnen het
bestuur kunnen krijgen die er voor langere periode in kunnen zitten.
DA: welke schoenmaat heb je?
KB: 36,5
JO: hebben jullie nog prangende vragen?

SvO: wat is de verdeling in het SAS atm.?
JO: noemt wat ze allemaal doen.
QV:
De ideeënbox hangt nog, dus gooi daar alsjeblieft ideeën in.
Er komt op de muur buiten een bord voor soos en omnivas.
Intro winst en verliesrekening.
Deelnemers: uiteindelijk 119
Barinkomsten is net iets meer, was een mooi feestje zo.
Inkomsten. Om en nabij 8000
Medewerkersborrel: was er niet.
Introadmin: gaan we er waarschijnlijk uitwerken.
Opblaasactiviteit: veel meer aan uitgegeven, maar we echt de activiteit van de dag.
MB: waarom staat er 0 bij nullenaankleding?
GK: er is niks gedeclareerd.
Pizza, wordt patat.
Shirts, is een beetje een tegenvallen, we hadden er 2 pp besteld, maar omdat we naar 1 dag hadden
kon deze niet in de prijs opgenomen worden.
Inkomsten voor de raffle: genoeg was leuk.
Beveiligingskosten, echt een zoôt.
Het bedrag wat er nu in het verlies staat heeft omnivas gesponsord.
Nog vragen of opmerkingen?
Commissies: Alles is in principe al verteld. Maar volgende keer gaan we de commissies uitnodigen
voor de ALV.
QV: We willen wel nog extra mensen voor het WW-commissie.
EL: ik wil best helpen met voorbereiding maar ik wil niet nuchter op weekend weg.
KB: wanneer is lustrum?
LW: samen met het SAS 8 April.
Sluiting 21:42

