
ALV 03-11-2022 

8 Aanwezig: DO, NN, LM, NT, PN, MA, TvL, DB  

Start: 20.00u 

NN: Welkom, bij de nood-ALV! Want we hadden maar 4 mensen op de KvK. Vandaag gaan we 2 
mensen in het bestuur in stemmen. DB mag klikken. Opening is geweest. ALV, jaarplanning en 
beleidsplan staan op de site. Agenda wordt doorgenomen. DB mag klikken. Zijn er nog punten voor 
de agenda? DB mag klikken. Mededelingen: Goedkeuring notulen staat er per ongeluk niet in. En 
nieuwe truien worden 25 euries. Want we kwamen niet meer uit, en na heftige onderzoek is dit er uit 
gekomen.  
Verkiesbaar stellen bestuursleden, we beginnen met DB 

PN: Graag context met de foto’s 

DB: 21 jaar, groet, TI 

NT: hoe gaat het ? heb je je P al? 

DB: Ga gaat goed en dit ben ik. Soos, Dronken en ook soos, ook dronken en die andere ook dronken.  

NN: Ja, super leuk. 

NT: Wat wil je bereiken binnen het bestuur? 

DB: Ik wil het bestuur op een hoger niveau brengen. 

MA: Hoe wil je dat gaan doen? 

DB: Ja. 

PN: Sowieso voor zijn gezelligheid. 

NN: Hij gaat ook kijken naar de website, qua beveiliging te verbeteren. 

NT: Zie je jezelf verder groeien binnen het bestuur? 

DB: Ik ga EHBO en ICT overnemen. 

TvL: Hoe ga jij de communicatie verbeteren tussen SAS en omnivas? 

DB: Bier drinken met het SAS. 

TvL: Ik verwacht wel een ander antwoord 

DB: Ik ga veel praten met Sas aan de bar. 

TvL: Aan welke kant? 

DB: De linkerkant 

NT: Hoe wil je je propedeuse halen terwijl je in t bestuur zit? 

MA: Hoe wil jij je studie verbeteren mattie? 

DB: Huiswerk maken, en ik heb in de zomervakantie al dingen gedaan voor het eerste jaar. 

NN: LM het is jouw beurt! 



LM: De slechtste foto’s zijn uitgekozen. Hallo, ik ben LM. Ik schijn gezellig te zijn ik weet niet waarom 
en ik hoop dat ik een hoop kan bijdragen in het bestuur. Deze foto was ik dronken, dit was op de 
introweek, ik met sint patricksday en een sticker op mijn hoofd, hier was ik net 18 jaar, dit was ik met 
me beste vriend die aan het zeilen zijn. Ik ben aan het leren surfen. 

NT: Welke studie doe je? 

LM: Werktuigbouwkunde en ik heb me P bijna gehaald. Tututtutututu 

NT: Wat wil je bereiken? 

TvL: Wat is je visie? 

LM: Weet niet waarom ik werktuigbouwkunde doe maar ik heb veel visie, ik wil veel op de voor en 
achtergrond helpen. Ik wil graag een app maken voor omnivas, waar je je gegevens kan zien en je 
inschrijven op weekendweg bijvoorbeeld. Om het makkelijker te maken.  

NT: Let op AVG. 

LM: Ik heb een begin. 

NT: Hoe zie jij je studie naast je bestuurschap 

LM: Ik leer best snel, dus in dat opzicht zal ik mijn studie wel kunnen halen. 

TvL: Hoe wil jij communicatie tussen sas en omnivas verbeteren? 

LM: Ja, ik zou zeggen, meer evenementen samen organiseren. Meer bonding voor makkelijker 
contact. 

NT: Zie je jezelf verder groeien? 

LM: Ik ben al uitgegroeid… ik wil het wel, op mijn middelbare was ik ook al deel van commissies. Toen 
kon ik ook altijd dingen organiseren dus ben al wat ervaren. En zorgen dat iedereen normaal doet 

NT: Ik heb geen vragen meer dus ik denk de rest ook niet. 

TvL: Ga je dit jaar weer IC doen? 

LM: Als het moet, moet het. 

PN: Heren bedankt. 

NN: En door, noteer je keuzes en dan daarna drankje! 

PAUZE 

NN: Dit was de pauze 

PN: Ik ga de uitslag bekend maken, DB heeft 7 stemmen voor 1 onthouden, Luke ook 7 voor en 1 
onthouden. 

NN: Zijn er nog vragen of opmerkingen 

TvL: Piet hoe is t met de financiën? Is DO haar geld al terug? 

DO: Ja heb ik al terug 

NN: Over een half jaar gaat PN cijfers uitleggen. 



PN: We hebben afgesproken midjaars de financiën weer vertellen 

TvL: Wanneer is de volgende ALV? 

NN: Rond februari en maart. 

NT: Waarom was het op een donderdag? 

NN: Ik kon niet op de woensdag, als er geen andere vragen zijn, zijn we klaar. 

 

 

  


