
ALV 11-01-2023 

18 aanwezig: NN, DB1, LM, DO, DB2, NT, GK, TvL, EL1, DvS, EL2, SdD, RdJ, AO, QV, JvG, NO, RK 

Start om 20.05 

NN: Welkom lieve mensen. Alle tablets etc uit alsjeblieft. Agendapunten! De vorige notulen waren er 

in no-time op door onze geweldige secretaris. Zijn ze goed gekeurd? 

GK: Ik heb nog nooit zo’n mooi ding gelezen. Waarom staat de tussentijdse resultatenberekening er 

niet op de agenda.  

NN: Hoefde niet van de penningmeester. 

GK: Die wil ik wel zien 

EL1: Wanneer is de volgende ALV? 

NN: april 

LW: Als de kascommissie naar de begroting kijkt is die blij? 

NN: PN zei niet nodig 

LW: Ga naar kascommissie 

NN: Heb ik gedaan. PN heeft kascommissie gesproken en die zei niet nodig.  

EL1: Zelf ook controleren en PN op het matje komen 

LW: iedereen van het bestuur heeft het recht om te vragen naar de begroting 

GK: heeft iemand gefactchecked 

NN: Ik zal appje sturen 

RdJ: is PN bij de volgende alv 

LW: als hij er niet is dan plan je een andere alv in. Hij moet zichzelf namelijk kunnen verdedigen 

RdJ: Dus volgende alv en anders nog een. 

EL1: Ik heb ook nog een puntje, de melding dat de ALV was vrij laat. Moet 5 dagen van mededeling 

en alv zelf. Officieel is hij dus volgende week 

RvJ: Dus volgende week weer? 

EL1: laatste puntje: Is de agenda goedgekeurd door het hele bestuur 

NN: nee deze niet 

EL1: Voor volgende keer. Eerst agenda maken dan nog bespreken 

LW: Gister moest je dat doen 

NN: Mededelingen: Vorige keer besproken Merch. Geen wintersport want geen commissie en 

mensen willen niet 

GK: Kampeercommissie/ Campingcommissie, iedereen paar tientjes neerknallen en gaan? Heb bij 

mensen gepilot of ze t leuk vinden, 8 à 20 man. Eigen tentje en kampvuur.  



EL1: Geld? 

GK: valt wel mee 

QV: Wanneer? 

GK: zomer, zoals weekendje weg 

QV: Je moet goed moment zoeken  

GK: tijdens droogseizoen. Dus als er niet zo veel regen is maar niet hoogseizoen. Ik wil het met alle 

liefde doen 

EL1: ik zou het dan in juni doen 

LW: einde schooljaar dingen 

EL1: ik wil ook mee helpen 

NN: Wie wil dat? 

EL1: Ik zou het doen maar ook wintersportcommissie?  

LW: je moet tijdens de alv mensen zoeken voor de wintersportcommissie 

EL1: hou het er in want het is wel leuk om te doen 

AO: ik weet dat een klein groepje zelf t hadden gedaan 

JvG: Ik was er wel mee begonnen maar was er uitgehaald vanwege m’n eerste jaar. Na mijn tweede 

jaar wil ik het wel doen. 

RvJ: dit jaar kampeercommissie? Volgend jaar wintersport? 

NN: kan dat dit jaar kampeercommissie? 

LM: we gaan weer door  

GK: willen mensen aan PN vragen over budget? 

LW: het is een trui per persoon 

GK: ik ga een kut trui maken ik vind het goed 

NN: binnen twee weken weet je het. Afgelopen jaar hadden we pasprinter gekocht omdat hele jaar 

nieuwe leden en dan kunnen we gelijk printen. 480 pasprinter, met alles is het zo’n 600 euro’s.  

PAMPAMPAM: NO en RK kwamen binnen 

QV: hoe ging het printen? 

NN: Beetje stroef dus MV had een programma geschreven.  

GK: hoeveel inkt en pasjes? 

NN: 40 euro aan inkt per 100 pasjes en 40 euro per 100 pasjes aan pasjes ongeveer. Het was 

goedkoper voor in de toekomst om te printen. We kregen soms ook zwarte pasjes na een tijdje 

printen als de inkt bijna op was. Het was bijzonder. Nu mag LM, want hij heeft een bèta app van soos 

en omnivas gemaakt met MV.  



LM: Hallo, ik heb een app ontworpen om t sas en omnivas dichterbij te trekken en overzicht voor 

omnivassertjes. Hier is de site, jullie kunnen allemaal zelf hem openen op jullie telefoon. *iedereen 

kijkt even naar de geweldig mooie app* 

LW: Jullie willen een pas in de app maar jullie hebben ook een nieuwe pasprinter gekocht? 

LM: ja 

DO: Waarschijnlijk houden we de pas wel 

LM: Kijk naar link en zoek zelf op 

EL1: Samen gemaakt met sas en omnivas? 

NN: hij is gemaakt door MV en LM 

EL1: Namen en foto’s op app, dan moet je rekening houden met AVG 

GK: Ook een ding voor het SAS: barman van de dag is leuk maar als je persoonsgegevens online zet 

heb je consent nodig. Inschrijven voor bar moet je toestemming geven en als ze nee zeggen niet 

doen. Met een vinkje ben je niet meer aansprakelijk. 

NT: kijk naar de code van je pas want hij laat twee kanten tegelijk zien op Apple 

LM: dat ligt aan Apple sorry 

RvJ: kan je bier verzamelen? 

GK: Dat had ik ergens gezien dat ze een biermeter hadden, en ook een kotsmeter. Waarom sponsor 

Veult.it 

NN: Veul.it heeft veel diensten gedaan voor it. Dus wij hebben besloten dat hij een sponsor op de pas 

en site  

LM: dit hoor ik te zeggen. Wel kosten van 1500 euro want beveiliging 

RvJ: server betalen? 

LM: we gaan hier server zetten 

RvJ: overkill? 

LM: Let op AVG 

RvJ: als je het bij DK doet is het goedkoper en voor 1500 server neerzetten kan het fout gaan in 

verband met misschien bier er overheen of hij kan stuk gaan plus school gaat dat niet leuk vinden.  

AO: Ga bij DK polsen 

DB1: info vinden is gratis dus we zullen dat doen 

LM: iemand buiten het bestuur kan er iemand bij 

GK: hij heeft KvK dus is geregistreerd bedrijf dus als kan hij failliet worden verklaard en DK doet het 

sws niet. Als er dan een breach is dan kan je hem aanklagen. Alles in het hok kan stuk gaan.  

LM: We hebben dan ook  

Niek: Op een of andere manier naar buiten poorten zegt school nee. 



EL1: dit is bunker dus kom je niet naar buiten 

RvJ: 1500 is duur voor server 

LM: sneller pas openen 

RvJ; heeft met je internet connectie nodig 

LW: Als ik kijk naar die app je leden zal die app hebben maar je leden weten alles wel. Een aantal 

hebben wel baat. Wij hebben dat ook geprobeerd en uit de leden kwamen er ook een hoop punten 

want over het algemeen niet gewild 

EL1: de meeste info weten de leden al. Dat de pas er in zit is een ding maar 1500 euro. Je hebt m 

nodig bij de bar en offline is hij er niet 

LM: offline beschikbaar en meldingen van feesten 

AO: het is een goed idee als het goedkoper is 

EL1: het is makkelijk maar Omnivas leden wat er op staat behalve de agenda 

SB: beerpongding neerzetten en hoe het er nu is, is niet het eindresultaat 

LM: er komt een ideeën potje. Maar ik ga kijken wat er in kan.  

GK: Als je bij DK gaat kijken hoeveel het daar kost maar het is een goed idee, idd beerpongleague en 

aankomende feesten en nu is het simpel maar voor later kan je er echt wat leuks mee en meer er bij 

zetten 

LM: 2 jaar proefdraaien en later ook vervanging van de website maar nu is het nog maar gewoon app 

en dat houden we nu nog apart maar later samenvoegen 

GK: concept is leuk maar zorg er voor dat je een duidelijke som hebt dat je weet hoeveel het is per 

jaar 

LM: ik zal DK contacten en een Excel bestandje maken 

GK: ik vind het concept leuk maar als je een plaatje hebt 

LM: gelukkig want ik was het meest bang voor jou 

LW: maar de website is wel duidelijk 

LM: het is ook een soort website net zoals gent student. App kan je downloaden via internet 

EL1: als je met je app een pas hebt is dat wel handig 

LM: ik maak dan een aftakking van bekijkers en leden 

EL1: Maar veel van dit weten de leden toch al? 

DB2: ik hoor dus van wel en de meeste leden weten wel maar voor de nieuwe leden is het wel een 

goed idee. 

TvL: Daily nul! 

DB2: ik ben nieuw lid en ik vind het handig 



SdD: Hoe goed kan het verzekerd worden dat dingen die er bij gehouden worden daadwerkelijk 

bijgehouden wordt 

LM: ik ga dat persoonlijk in de gaten houden want ik heb hem samen met MV gemaakt.  

GK: dat is gewoon aankijken 

NN: we hebben dus goedkeuring om verder te ontwikkelen 

GK: onder voorbehoud maar je krijgt goedkeuring van mij als er een plaatje hebt 

LW: zorg er voor dat je geld goed staat in de alv en dat het duidelijk is 

LM: is mijn woord 

NN: IC is er. Hoofd AM is gevraagd. Hij wil er over nadenken om er het op te pakken maar wil een 

maatje dus we hebben tweede hoofd AM. RvJ wil jij het doen met hem? 

RvJ: Ik zal er over nadenken en hem bellen. 

NN: ik wilde het in de alv gooien en we hebben ook een hoofd VIXIT want degene van vorig jaar wil 

niet meer VIXIT doen maar am.  

EL1: als je geen VIXIT kan regelen kan je aan verpleegkunde vragen om als stage te doen 

NN: we zijn net begonnen, gister eerste ic vergadering 

LW: hebben jullie al een begroooooooting? Die wil ik wel graag zien 

RvJ: als je oude leden wil hebben moet je ruim van tevoren doen VIXIT nu al 

LW: je moet sws in de oude VIXIT app gooien 

NN; is zeker een goede maar we zijn gister pas begonnen dus. Iedereen was enthousiast wat 

verbazingwekkend was 

GK: verzekering al geregeld? Grapje maar wordt elk jaar lastiger dus op tijd regelen 

LW: vergunning is best wel een ding 

NN: ik vraag voorzitter sas gevraagd 

LW: ik wil best helpen. Vorige eindvergadering want wij vorig IC een fout hadden gemaakt door geen 

oud IC er bij te vragen. Jullie hebben onervaren commissieleden. Je kan het in de drive zien 

NN: aankomende vergadering is maandag 16 jan half 8. Mochten er mensen zijn die dan willen 

komen bijzitten om te helpen. We hebben meer aan oud IC maar als je oud AM’er bent kan je best 

helpen 

QV: Het is binnen het sas ook 3 man die ic heeft gedraaid die je wel willen helpen en neem dat ook 

aan. Doe het gewoon want je krijgt ook een sleutel mening er bij. Het zou wel fijn zijn met dit groepje 

nog 1 er bij. Als er last minute iemand denkt dat hij er bij komt, komt dat wel goed 

LW: heb je RB al benaderd 

NN: nog niet maar ga ik zeker doen. Dat is niet voor ic maar later 

AO: voor anderen, ik ben bereid om te helpen maar niet met een mooi geel shirtje rond te rennen 

maar in een am shirt 



LW: het is voor nu belangrijk dat je hulp vraagt. En app elke keer we hebben dan vergadering wie er 

mee wil 

NT: Willen de mensen die IC zijn zich kunnen voorstellen 

NN: We hebben er nu 2 aanwezig 

TvL: wat is IC 

AO: het groepje dat er voor zorgt dat de intro überhaupt draait 

DB2: ik wil wel helpen 

NN: Ik sta dus ook weer nuchter. Afgelopen jaar heb ik ook gestaan met LW was intensief maar wel 

leuk. Maar was wel een mooie uitdaging we hebben leuke en klote en intensieve momenten gekend. 

Maar ik moest als voorzitter IC bij elkaar roepen. Dus mensen die niet zeker wilden, ze zijn onervaren 

maar ga ik jullie niet voorzitterschap in de schoenen schuiven dus ik deed het wel. En kan ik nog mijn 

ervaring van vorige keer mee nemen 

LW: hoe ga je er nog een zoeken 

NN: In de alv is het nu genoemd dus hoop ik dat mensen het aanbieden 

EL1: Tijdens de week zelf mensen nodig. Misschien vinden mensen het kut om de voorbereiding gaan 

doen. Dat je een soort hands-on ic bent. Alleen actief bezig ben 

LW; als ik kijk naar afgelopen jaar heb je daar niks aan want je kan je AM’er aansturen maar als je 

dingen moet voorbereiden daar heb je mensen nodig 

AO: Ik denk wel dat mensen denken 4 dagen nuchter niet doen.  

EL1: mijn punt was verkeerd gehoord. Je kan een hands-on ic’er hebben maar last minute mee doen. 

Dat je degene zijn draaiboek geeft. Om mensen kan aansturen. Vanaf zomervakantie degene mee 

doen. 

LW: dus wie wil er nuchter zijn op de intro 

NN: Wie wil IC’er zijn tijdens de intro 

LW: in de zomervakantie komt het eigenlijk pas 

NN: we zijn nu al begonnen en vorig jaar waren we later begonnen dus we hebben wat gewonnen 

GK: dat is best goed en netjes dat jullie nu al wat hebben en klinkt makkelijk gezegd maar die 6e of 7e 

ic’er komt wel 

NN: de mensen die er nu zijn, zijn goed bezig. Sommige mensen hier hebben ic gedraaid dus weten 

hoe slopend het is.  

QV: hou een goeie planning aan. Je wil dat je IC in de vakantie aanwezig is met duidelijke planning 

van tevoren. En niet last minute alles uit het gaashok halen. 

NN: ja zoals liederen borden 

AO: Regel je mensen op tijd. Ook om studenten te bellen.  

NN: wat ik fijn vind is dat we punten van vorig jaar kunnen gebruiken. Dankjewel voor jullie 

waanzinnige applaus dit is Evelien 



EL2: Hoi mijn probleem is minderjarig zijn. Vorig jaar liep ik als nul. En de organisatie was wel 

interessant 

GK: hoe oud ben je 

EL2: 17 

GK: HAA 

NN: wat opleiding doe je  

EL2: Verpleegkunde. 

GK: schoenmaat? 

EL2: 39 

LW: pizza? 

EL2: Lus ik niet 

RvJ: Honden of katten 

EL2: honden 

NN: dit is SdD 

SdD: Nou euhm. Voor degene die het nog weten ik ben SdD. Ik ben 19. Ik doe mee want ik heb nog 

nooit een intro meegemaakt dus ic 

DB2: heb je begrafenisverzekering? 

SdD: misschien wel handig. Was dat het? Ja top 

PAUZE 

NN: we gaan door. We hebben geen ww commissie en dat is een probleem. Dat is een dingetje.  

QV: er zijn wel mensen 

NN: heb ik niks over gehoord 

LW: app ze 

GK: voor accommodatie moet je wel al beginnen 

NN: zijn we mee begonnen 

EL1: begin idd nu al en daarna kan ww commissie het overnemen. Dat hebben wij ook gedaan. 

SdD; maar anders moet het bestuur het doen 

LW: dat is wel de bedoeling net zoals IC 

QV: anders ben je niet aan je statuten dat je dingen niet gaat doen 

EL1; het is niet dat je het volledig zelf doen maar zoek ook echt leden en blijf vragen. Of gewoon 

extra op blijven brengen. Maar je rol naast bestuur is ook faciliteren van dingen zoals dit. Alle 

commissies zijn er gekomen om het bestuur van taken te verlichten 



AO: als je locatie er is komt het er wel 

RvL: Emiel is wel een goede kandidaat. Gewoon mensen benaderen 

DB2: kan er uitgelegd worden wat er moet gebeuren 

NN; vorige voorzitter mag het uitleggen 

LW: het belangrijkste is je locatie en dan wat moet er gebeuren dus boodschappenlijst, begroting, 

bus huren, mensen moeten zich gaan inschrijven 

DB2: moet je dan niet wachten tot je weet hoeveel mensen 

LW: helaas niet ga er van uit rond 60 à 70 

EL1: Ga er van uit zoveel mensen en dan reken je ongeveer voor extra mensen en omnivas krijgt het 

geld mee voor hoeveel er op wordt gegooid 

DB2: hoeveel mensen heb je nodig? 

LW: 3 à 4, is wel chiller want 2 om 2 nuchter. 1 avond niet drinken dus 

EL1: dus als er iemand bijv nuchter is en iemand breekt zijn arm kan je naar het ziekenhuis rijden.  

DB2: dus rijbewijs is wel chill 

EL1: en er is EHBO nodig 

DB2: waar moet ik me aanmelden? 

NN: bij het bestuur  

LW: ik heb vorig weekend weg heel veel accommodaties opgezocht en dat hield mij tegen maar wil 

op zich wel helpen. Ik denk er over na om een oude accommodatie bereiken 

JvG: ik wil ook wel helpen 

NN: dat is een ww commissie 1 applaus 

EL1: mag ik voor nov ww, ww commissie worden 

QV: ik help ook wel mee voor april 

LW: ik ga een groep aanmaken 

QV: ik ga niet in de bus rijden 

NN: waarom niet? 

QV: OMDAT IK GEEN RIJBEWIJS HEB 

NN: maar ik ben heel blij met deze mensen die nu zijn opgestaan dankjewel voor je ziel 

GK: 1 klein dingetje. Ik heb 4 weekenden weg georganiseerd. Probeer een actieve begroting maken. 

Ik kan m evt voor je schrijven. Ik heb m oorspronkelijk geschreven maar ik kan hem voor je maken 

LW: vorig weekend weg hebben we ook nog 

NN: 5-koppig weekendweg 



Pampampam onze favoriete conciërge komt binnen 

NN: andere vragen? Dan gaan we door. Onze commissies: FAC en MC 

DO: even bijkomen van het typen 

GK: we zien je niet 

DO: (Heeft krukje gepakt) Het FAC gaat lekker, we hebben nu in totaal 10 mensen dus dat is top. Ik 

ben op zoek naar een nieuwe voorzitter, ik wil het niet meer doen want ik doe teveel. We gaan door 

naar MC dat gaat niet soepel, ik wil meer mensen wil iemand helpen? Nee duidelijk. Emiel doet 

TikTok. 

GK: waren we niet gebanned 

DO: nee, net niet, wel waarschuwing. Ohja LM wil MC doen. En nu is Daan over VIXIT. 

DB1: VIXIT is voor de EHBO op feesten enzo we hebben nog mensen nodig voor maart en april 

LW: gaan jullie nog een nieuwe EHBO cursus aanbieden? Als er te kort is moet je kijken of er animo is 

GK: hoeveel waren er bij de vorige cursus 

LW: heb je ook oude leden gevraagd 

NN: 9 man met NT en NN er bij 

GK: 36 keer per jaar heb je VIXIT nodig. We hebben in t verleden nog bij een extern bedrijf extra 

EHBO’ers gehaald. Met 9 is 18 plekken heb je te weinig. Maar kijk naar budget of je nog een cursus te 

doen.  

NN: PN heeft vorige mensen nog niet laten betalen. MB zegt dat door contract sowieso mensen 

moeten betalen 

GK: sommige hebben een contract met na 6 maanden verval. Dan hoeven ze naar 6 maanden niet 

meer te betalen. 

LW: wat? Afgelopen jaar nog niet betaald? Daarvoor was er ook al gezeik. Dus sommige hebben 

afgelopen 2 jaar niet betaald 

NN: afgelopen jaar heeft nog niemand betaald 

LW: en naar het bedrijf? 

NN: dat wel 

GK: Wanneer was de EHBO cursus 

NN: ik denk april of iets later vorig jaar 

LW: nu we hebben het over geld hebben is het een idee als je iets van de financiën laat zien? 

GK: het is simpel aan het eind van juni nog niet betaald is kunnen de mensen nee zeggen want het is 

een vereniging. Als je niet binnen half jaar laat betalen hoeven ze 25% niet meer betalen en als ze 

stoppen met omnivas.  

NN: Ook de groepen met 3e groepsleider hebben nog niet betaald. 

LW: dit is iedereens verantwoordelijkheid in het bestuur. Schop hem beter onder z’n reet 



NN: je hebt gelijk want indirect zijn we geld misgelopen door sponsor want er is een factuur niet 

gestuurd naar een bedrijf 

LW: ik vind het best dat we een nieuwe penningmeester moeten krijgen want dit kan niet. 

Kascommissie had hem bij de eerste alv al onder z’n reet geschopt maar ooit is het klaar.  

NN: ik heb contact met kascommissie 

EL1: Het is PN zijn taak maar het is iedereen zijn verantwoordelijk. Het is gezamenlijke schuld. Wees 

vooral richting PN er streng op en als hij het dan nogsteeds niet doet harder aanpakken. Zorg dat het 

samen met kascontrole een rolovergang in speelt. Kascommissie weten echt wel wat ze doen. Laat 

een nieuw iemand dan meelopen en overnemen. Als het al geld van een sponsor scheelt is dat al best 

belangrijk 

NN: Ik hoop dat het wel wordt gedaan als ik dat aan iemand vraag 

QV: er willen wel mensen helpen. En hij kan zich nu niet verdedigen maar er zijn steken die vallen. 

Het is niet volledig jullie fout want je gaat er van uit dat iemand z’n taak voert. Het geldt voor 

iedereen als degene z’n rol niet uit. Bij het SAS kan dat onderling worden geregeld maar jullie hebben 

leden want een stok achter de deur is. Neem contact op met een accountant 

NN: ik heb LdK benaderd 

GK: zet een stok achter de deur. Dit kan niet meer.  

NN: ik hoop dat LdK morgen tijd heeft om te bellen 

LM: GK wil jij evt. helpen 

GK: ga eerst maar naar kascommissie. LdK is hier eng goed in. Anders geeft ze een basiscursus 

boekhouden dat iedereen het snapt 

NT: Over VIXIT is het aan school gevraagd want die betaald 50% 

NN: er is een reactie gekregen of het klopte ik weet niet of het gedaan is 

GK: wat is de huidige rekening 

 

 

 

GK: nood alv 

DB2: wat is dat 

EL1: Voor een vereniging als er iets moet gefixed worden dan is er een deadline. Dan moet er een 

oplossing of update zijn voor je leden en evt door voor volgende alv. En evt laten zien waar het fout 

gaat. Dit missen we en niet wie het heeft gedaan of niet. Wij als leden kunnen zeggen of we jullie als 

bestuur verantwoordelijk zijn. De leden willen gewoon weten hoe het zit 

Nood alv is 15 feb 

GK: mag ik volgende keer met CC er ook bij staan 

NN: ja is goed 



GK: fuck yeahhh 

NN: ww is net behandeld.  

LM: voor weekendweg maak een concept en als het goed gaat dan gaan we 

NN: de intro is tussen de 28e en 31e van augustus.  

EL1: is dit met school besproken? 

NN: ja staat in de agenda. Zijn er nog vragen? Dan zijn we klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


