
ALV 15-02-2023 

35 aanwezig: LM, DO, NN, PN, DB1, MA1, GK, LW, KB, KV, DB2, EL, MA2, DK, CT, RdJ, JvB, TvL, LT, AT, 
RK, BdM, ST, JS, SvO, LdK, SK, JB, MB, QV, FK, JvG, NO, DS, MV  

Start om 20.00 

NN: Iedereen welkom hoop dat iedereen aan huisregels kan houden 

Agendapunten: 

NN: Notules staan online, *agenda wordt opgelezen*, Introductie van camping commissie 

SvO: Camping commissie? 

NN: Staat in de vorige notulen. 

Goedkeuring: 

NN: ja en door 

CT: NO zijn naam staan er in op pagina 7 of 8 

Mededeling:  

NN: 3 mededelingen: IC, hard bezig, maar 5 mensen, vorige keer 8 wat toen heel fijn was voor op de 
dagen zelf. Dus we zoeken nog mensen die willen staan op de dag. Wie wil dit doen? Als je dit 
interessant vindt stuur je me een appje of mailtje.  
Er staan nog 2 ALV’s maar we hebben een voorstel om er nog maar 1 te doen in april. We weten niet 
zo goed wat we dan nog moeten vertellen.  

FK: er zijn toch nog redenen voor 2 

SvO: IC begroting, maar welke datum wilden jullie doen? 

NN: Waarschijnlijk in april ivm sleutel regelen 

SvO : Maar als het goed gaat met begroting dan is t prima 

NN: laatste puntje is een stemming van Lid van Verdiensten. Een lid in de spotlight: Chris. Zo meteen 
in de pauze stembiljetten uitdelen om te stemmen en na de pauze stemming bespreken 

SK: wie heeft het voorgedragen? 

NN: Daphne 

SK: Waarom is ze er niet 

NN: Ze heeftt corona, ik ga nu een stukje voorlezen van Daphne: *leest stukje voor*: 

“Hoi Chris,  

Het liefst had ik je persoonlijk dit verhaaltje voor gelezen maar er was iets aan de hand met 
corrie.  

Toen ik je aandroeg als lid van verdiensten  werd er aan mij gevraagd wat je eigenlijk allemaal 
gedaan hebt. Hierin constateerde ik snel dat ik eigenlijk maar een miniscuul deel ken van 
alles wat je voor omnivas hebt gedaan. Toen ik aangaf bij het bestuur dat ik ongeveer 4 jaar 
van jouw aanwezigheid mistte kreeg ik de opmerking “zelfs voor jouw tijd?” Ja lieve Chris dat 



betekend denk ik dat je echt oud wordt. Dat betekend denk ik ook dat het tijd is om 
waardering naar je uit te spreken.  

Wat jij hebt gedaan in de afgelopen jaren en wat je nu nog steeds doet, chapeau!  

Na wat oudere leden gevraagd te hebben kwamen we tot een hele lijst, 

• Weekendwegcommissie  
• Omnivas festival/ lustrum 25 jaar  
• Opening a-gebouw feest  
• Ic 
• Als verantwoordelijke staan tijdens feesten 

En dan nog niet te spreken over wat je hebt gedaan voor de leden.  

Allerlei mooie feesten georganiseerd voor alle leden des al niet te min meestal van uit het 
SAS maar ook zeker voor en met omnivas. Daarnaast denk ik dat ik voor een groep van bijna 
30 man spreek als ik zeg dat jij een dispuut hebt gevormd waar ik mij wel welkom voelde en 
waar ik wel tussen paste. Iets om trots op te zijn, want jij hebt dat neergezet en bent daar tot 
de dag vandaag voorzitter van.  

Ik denk dat na al deze dingen jij het verdiend om als lid van verdiensten door 
het leven te gaan.” 

*applaus*  

NN: Dankjewel voor de foto’s iedereen. 

Financiën: 

NN: PN neemt over 

PN: goedenavond, meeste mensen zijn voor dit stukje gekomen. Voor het overzicht heb ik zaken 
uitgewerkt. Het was net klaargezet.  

*NN en DB1 zijn aan t strugglen met de laptop en PN krijgt een microfoon* 

PN: is dit beter?  

KB: ziet er hartstikke leuk uit wat betekent dit? 

PN: We hebben hier het balans. De vorige keer was over het bankbedrag want ik was er niet. Als je 
kan zien hadden we op 31-12 bedrag staan en er was gedoe omdat het te weinig zou zijn. En als ik er 
geweest was ivm overlijden was had ik kunnen verklaren ivm sif en in jan is dat afgehandeld. Voor de 
duidelijkheid heb ik ook een balans voor 31-01-23. Dit is de situatie van nu.  

Guy:: tenten nogsteeds zoveel euro waard 

PN: dat moeten we nog doen ivm foto’s tijdens de intro en dat gebeurd komende intro 

Guy: dat zou idd veel tijd kosten en het twisterdoek? 

PN: Ja klopt is veel 

SvO: was ook in jouw tijd zo 

GK: 12 doeken bij elkaar was goedkoper 



PN: Zijn er nog onduidelijkheid of vragen? 

 GK: truien die we nog hebben? 

PN: ja nog 22, we hebben nog nieuwe besteld 

DK: laten we passen niet printen? 

PN: ja we hadden passen die we handmatig moeten schrijven dus nu printen en zien er mooi uit.  

MB: volgend jaar bestellen? 

PN: Pasprinter is printen duurder dus volgend jaar combi door de achtergrond te bestellen en de 
namen printen. Dat scheelt ook. Zo zie je ook dat de paskosten hoger zijn. Zijn er nog vragen 

SK: wat voor facturen krijg je nog 

PN: Uit het sif komt nog maar door miscommunicatie hebben we nu wel binnen.  

KV: Daaronder staat nog te ontvangen 

PN: EHBO factuur ligt nog bij inholland en krijgen we nog. We missen nog wel wat met betrekking tot 
kleine factuurtjes waaronder ic truien. Maar dat was grootste deel 

CT: zijn porto’s niet minder waard 

GK: er zijn nieuwe oortjes gekocht maar zelfde met doeken en zeilen moet je taxeren 

LdK: taxeren kost meer dan je er aan hebt 

PN: als we dit goedkeuren kan ik het naar beneden kan halen. Ik heb het geDB1 zoals vorige 
penningmeester het had achtergelaten. Met toestemming kan ik ze afschrijven voor om de 4 jaar. En 
tenten en zeilen moeten we tijdens de intro regelen want ze zijn wel echt slecht. En kijken hoelang 
de andere tenten het nog doen 

PN: Door naar winst en verlies rekening. Vergelijking van jaren om beter beeld te geven. Laten we 
eerst naar kosten kijken. Dit is volledige bedrag bij oud en nieuw. Ledenpasjes minder voor begroot 
en met printlint en paskosten waren meer dan verwacht. We dachten dat 50 pasjes per printlint 
maar waren 50 kantjes dus werd het verdubbeld 

MV: we hebben ook nog genoeg klaarliggen 

PN: ja voor als er binnenkort meer bij komen.  

CT: maar nieuwe sponsoren? 

GK: hadden we vorig jaar ook zien ze in het contract voor het volgende jaar 

PN: Vergelijking begroten. Mail kosten er bij gekregen. We hadden een goeie deal afgelopen 5 jaar 
om niet te betalen maar sinds dit jaar wel weer. Elke maand mailkosten. Heel wat mails die we 
hadden hebben we weggehaald. Dat is dus ingekort. We hebben een aantal dingen aangeschaft 

MB: Mailkosten voor begroting 

PN: ja gaan we mee bezig maar een paar mails werden nog gebruikt. Presentjes hebben  we al weg 
mogen geven. EHBO aanschaffingen voor spullen. ALV rondjes. Dit is de 3e alv. Met de bral zaten we 
redelijk binnen budget. Grote feesten heeft weinig uitgaven. Kleine activiteiten kosten hoog. Ivm geld 



over van grote feesten rondjes geDB1. Alleen vorige bral staat er nog niet in. Weekend weg iets 
boven budget. Zo meteen ww begroting laten zien.  

JS: is best veel hoeveel waren jullie? 

EL: 50 ofzo 

RdJ: er was voor meer mensen ingeschat 

LW: laatste week nog zon 10 afmeldingen 

PN: we hebben nog sponsoring wat geld krijgen we nog. Met contributies hebben we ook een bedrag 
gekregen en overige inkomsten.  

KB: is algemeen sponsoren alle pas sponsoren? 

PN: jammer dat we veel opdrachten waar we korting krijgen want dit is wat we ontvangen want de 
rest is een overeenkomst? 

LW: zijn jullie bezig met nieuwe sponsoren/. 

PN: we zijn hard aan het kijken naar oude maar gaat slecht en we kijken naar nieuwe maar ze 
reageren slecht. De winst was van nog voor de intro zijn er nog vragen?  

GK Sponsoring inholland geld voor omnivas en inholland 

NN: vorig jaar laten betalen voor rug sponsoring. Vandaag gebeld en bij ligt bij goedkeuring komt nog 
geld bij? 

PN: Begroting vergelijken en weekendweg. Wat we net hebben gezien is nu in een begroting 
weergegeven. Pasjes zijn zo te zien veel en dat is balen. Voor de rest ligt het in lijn. Lees het maar. 
Kijk naar de inkomsten waar nog wat bij komt 

GK dus er komt nog geld bij? Waarom staat er dan wel nog geld van vorig jaar 

PN: dat klopt. Contributies zijn zoveel geld. We wilden meer maar groot deel uitgeschreven en heel 
wat gestorneerd. Daarom is het bedrag lager. Overige inkomsten zijn dit. Sponsoring klopt hier ook. 
Inkomsten onderaan de streep 

GK: sponsoring klopt niet wil je dat aanpassen staat er nog niet bij 

PN: Dus de inkomsten is dus dit. Aan de andere kant hebben we alle kosten. Nog geen bestuursuitje 
geDB1 wel geplant. Passen zijn dus duurder geworden. Heel wat over budget. Verzekering nog 
binnen het budget. E-boekhouden is een deel van het geheel en ICT uitgaven wat verhoogd. Bij 
volgende begroting zal ik dat loshalen. We hebben met bankkosten iets hoger.  

JS : rente ook dus komt goed 

PN: koelkast is laag. We hebben wat aangeschaft niet zoveel. Presentjes op budget. EHBO komt nog. 
FAC feesten zijn grote feesten maar komen er nog aan.  

CT: is het jammer dat er weinig is uitgegeven want daarmee moet je mensen trekken.  

PN: is jammer maar zullen we terugkoppelen tijdens vergaderen. Kleine activiteiten meer uitgeven. 
Maar binnen het budget. MC is kosten van poster maar is niet eigenlijk mc budget.  

JS: foto’s van feesten kan ook van het FAC zijn. Net zoals dat het pils van weekend weg moet blijven. 



PN: IC moet 2023 staan. Dat wordt spannend. De ic begroting komt volgende keer. Nu nog niet veel 
om te zeggen. ALV is nog goed behalve of jullie nog veel gaan drinken. Bral zit mooi op lijn. Afgelopen 
zijn we ook niet over budget heen gegaan. Shirts zijn nog binnen budget en kroegentocht iets boven 
budget 

GK: kan CC voor budget nog bij.  

JS: Kan nog niet dus begroting was al goedgekeurd 

GK: ik dacht handig voor het beeld 

JS: je kan je begroting niet aanpassen. 

PN: zijn er nog vragen?  

DK: IC 2022 hoe is dat berekend? Als er meer is uitgegeven zet je toch niet minder neer voor 
begroot? 

PN: vorige keer was er meer uitgegeven en we hebben nu gezegd tegen huidig ic om dat te duiden 
dat het beter moet hebben we er nu wat minder van gemaakt? 

DK: waarvoor zijn de kosten 

JS: normaal gaan sponsor kosten ook naar intro. Iedere sponsor die je binnenhaalt gaat naar intro 
maar als die er nog niet is ga je dat nog niet in je begroting zetten. Tegenwoordig is het best lastig om 
een sponsor te laten betalen voor een studentenvereniging.  

DK: daar ben ik het mee eens maar dat betekent dat we nu al wat geld minder draaien 

PN: nee het geld is van vorig jaar maar wat we nu hebben ingeschat staat hier 

MV: de ic begroting staat positief en we hebben meer sponsoren boor alleen intro 

PN: nog meer vragen?  

JS: incasso batch komt er nog geld aan. Dat wil ik nog toevoegen 

QV: wil je nog een keer de inkomsten laten zien. Je hebt daar ssc staan klopt dat?  

PN: ja SIF is voor intro en ssc is voor omnivas. SIF komt bij ic begroting. Was dit het 

JS: je kan het hierbij zetten maar dan gaat het direct naar ic dus maakt niet uit. Vroeger deden we dat 
bij maar dat hoeft niet 

PN: Nu door naar ww begroting. Dit is begroting met resultaten. Wat jullie hier zijn zijn inkomsten 
voor weekend weg en omnivas. En we hadden dus eigenlijk 2 losse dingen gehuurd aan elkaar. 

LW: eten zat inbegrepen!!  

PN: en dan hadden we nog losse boodschappen. En voor de bus nog geld uitgegeven en 
terugbetaling gekregen.  

JS: wij hadden vroeger hoger budget dan 2e weekendweg zodat de 2e kleiner kon. Eerste wilde je 
mensen trekken voor lange termijn naar de soos voor actieve groep.  

PN: negatief resultaat van niet heel veel. Nog vragen? Dan gaan we terug naar normale presentatie 

LW: applausje voor PN.  



NN: Stemformulier bij mij ophalen en weer terug bij mij!! 

Pauze 
LW: pak je shine 

JS: wie heeft er geteld? 

NN: ik 

JS: in je eentje? Mag niet 

NN: dan tellen we opnieuw. *DS telt mee* 

NN: stemmen zijn geteld. Ik heb een uitslag. 29 stemmen voor, 4 onthouden, 1 niet ingevuld en 1 
super voor. *applaus* We hebben een nieuw lid van verdienste!! 

CT: Ik hou het kort want ik ben oud en kan niet meer zo lang staan en zoals Tom zou zeggen sorry 
voor alles dankje. 

NN: Dan gaan we door met volgende puntje 

CC 

NN: ik wil GK naar voren willen halen 

GK: cc is ontstaan bij alv van vorige keer omdat Tom en Maria wintersport hadden gedaan maar niet 
meer dus er was gemis daarom kwam een camping grapje en ik LW en EL hebben het bedacht en 
verder uitgewerkt. 

JS: Is het in het buitenland? 

GK: in Nederland we zitten nu tussen 2 concepten ene is op een camping we hebben er een 
gevonden wat 2 grasvelden met 11 per grasveld. Dus max ongeveer 20 man. 3 daarvan zitten in 
commissie dus nog 17 man. Nog rondgevraagd en lijst van gemaakt en dat zijn er 23 geïnteresseerde 
en er gaat een appje uit. Maar van de lijst krijgen privé bericht en aan bestuur gevraagd voor 
omniflits en groepsapp. Datum staat nu vast 23 juni en 1 juli. In droogseizoen dus geen stormen maar 
ik word niet graag nat. Ha grappig QV. Kleine draft voor bergroting. Hoort simplistisch gemaakt te zijn 

SvO: waar heen? 

GK: 2 locaties. De ene camping of in het bos maar geen sanitaire voorzieningen. Daar wil ik nog voor 
rondvragen of mensen daar behoefte aan hebben. Ik wil gewoon nog even kijken hoe mensen 
reageren. Ik ga er van uit dat we gewoon naar een camping toegaan we hebben nog een schatting 
gemaakt voor eten en mensen nemen een eigen tent mee 

JS: al camping gebeld of wij als groep geaccepteerd worden 

GK: ja gaat echt goed campings zijn daar makkelijker in omdat er minder te slopen valt 

SK: wat als je te veel animo? 

Guy: wie eerst is en eerst maalt. We hebben gevraagd om een mail er uit te gooien en wie er als 
eerste reageert. Vroeger blaadje op soos maar werkt niet 

SvO: Jij zegt wie er als eerst aangeeft heeft voorrang maar is dat al je lijstje? Want je hebt nu al te 
veel mensen 



GK: dat was puur om te kijken voor animo zij hebben niet per se voorrang maar zij krijgen privé 
bericht. En ligt er aan welke van de 2 campings we gaan. Als je eerder komt kans groter dat je mee 
gaat. Als er nu 25 man er is maar 35 mensen geïnteresseerd 

LdK: waarom niet meer mensen camping zoeken? Dus eerst mailen enzo 

FK: ja eerst mensen mailen en dan pas camping zoeken 

GK: ja maar camping met sanitaire voorzieningen hebben daar niet altijd ruimte voor. We hebben nu 
wel datum. Dus we kunnen niet te veel mensen meeneem 

LdK: je kan het wel toch doen? Niet 100 man zoals weekend weg 

GK: ik vind het geen probleem met locatie en als we een range hebben van 20 a 40 man en dan een 
mail er uit gooien oid 

DS: eerst promoten en dan een datum aangeven wanneer ze kunnen aanmelden.  

GK: mijn grootste angst is als we niet alvast boeken dat het niet meer kan 

DS: maar als je  

FK: je moet eerst post maken we zijn dit aan het doen voor spanning. 3 post’s: dit is het idee, dan wie 
heeft interesse, en dan inschrijving.  

GK: kan ik jou dan aankijken voor posters? 

FK: ik en TvL doen posters maken 

GK: we kunnen ook eerst kijken wie er wil en dan datum. Het gaat ons er om voor een alternatief van 
reis. We hebben al een budget van omnivas gekregen. Een kleine twijfel. Het hele idee is nu voor 30 
euro om deelnemer er van maken of 35 voor met een trui. En dan iets verlies of met trui 5 euro er 
bij.  

Mensen: 5 euro apart 

GK: top dan nemen we dat mee.  

KB: Camping trui met een kutzin 

SvO: je wil camping trui maken? 

GK: kleine vervanging wintersport trui 

JS: dus exclusieve camping 2023 trui dus 

GK: ja dus 30 euro om mee doen en dan 5 euro er bij voor trui 

LdK: voor wintersport moest je ook apart betalen voor je trui 

GK top dankje 

LM: gekeken voor meer sponsoring naast omnivas zoals ssc 

FK: denk het niet 

GK: niet aan gedacht maar moet meer tijd in steken en heb niet zo intens veel tijd, was er voor 
wintersport aparte sponsor 



JS: we kregen wat geld voor omnivas 

GK: we krijgen per persoon van omnivas 

JS: geef een bepaald aantal geld ipv bepaald aantal mensen ivm veel mensen is veel geld 

GK: nu schatting in april nog een alv voor meer info. Heb semi de tijd hiervoor en voor april nog even 
met PN zitten om dit door te nemen. We gaan kijken hoe het loopt het concept is leuk ook voor 
mensen met wat minder geld.  

JS: excl. of incl. drank? 

GK: incl. en kamperen is niet zo duur. Ik heb al redelijk schatting gemaakt dus komt wel goed. Zelfde 
idee als ww maar dan wat kleiner. Ontbijt en eten en zootje bier en voor de uitzondering wat anders.  

SK: je hebt dus stroom? 

GK: bij de ene wel de ander niet. Daarom of het camping of kamperen wordt.  

SvO leuk idee 

GK Dankjewel toppp 

NN: Door naar commissies 

Commissies 

NN: fantastische secretaris naar voren gevraagd: PN neemt typen over 

DO: waarom heb ik nog steeds de microfoon 

DO: het FAC gaat best wel lekker, voor de grote feesten hebben we redelijk weinig nog begroot 
omdat de DJ weinig nodig heeft. Alleen eten en drinken. Voor de kleine feesten gaat het goed. 

CT: Is het niet handig om met grote feesten meer uit te geven aan extra dingen 

LW: Ik wil een springkussen!!!! 

DO: Dan gaan we door naar MC, sinds vorige ALV zijn er weinig mensen bij gekomen, etc. Zijn er nog 
overige vragen?? 

DB1: door naar VIXIT.  

LW: nieuwe EHBO cursus 

DB1: hard op zoek naar mensen voor EHBO en cursus je kan je inschrijven door een mailtje te sturen 
naar daan@omnivas.nl. We willen hem vervroegen 

SvO: welke datum? 

GK: DB1tum? 

NN: dus aanstaande VIXIT’ers stuur een mail naar DB1. We hebben het over ww van afgelopen keer. 
Het ging goed mensen waren blij 

LW: nieuwe ww commissie QV!! 

QV: goed bezig. Mensen in vertigo hebben gemerkt dat de datum te verplaatsen. De datum die daar 
op staat is het doel maar miss week opschuiven ivm moeilijkheidsgraad met plek vinden. Maar als 



het goed is gewoon die datum van jaarplanning. Nog volop mee bezig. Nog kijken naar VIXIT. We 
hebben zelf iemand die nuchter staat maar we willen ook een VIXIT 

SvO: halve prijs? 

QV: ja in principe wel. Dat is hem zo’n beetje. Na dit weekend weten we het zeker.  

DB2: wanneer kunnen we ons inschrijven 

QV geen idee. We weten nog niet zeker waar we hebben. We hebben meerdere opties. Maar dat 
was hem 

NN: Nu nog over het IC. Ik wil MV uitnodigen 

LW: hallo MB 

MV: hallo ik ben MB. Ik ben MB 1.5. 

JS: waarom anderhalf 

MB: Ik ben jullie penningmeester voor ic afgelopen alv was ik er niet. Qua geld komen we tot nu toe 
uit. We hebben nog niet te veel te melden. Thema hebben we . Inschrijvingen zijn allemaal open.  

DS: wanneer sluit het 

MV: weten we nog niet. Nog vragen? 

SK: NN zei extra mensen waarom? Wat mis je met 5 man? 

NN: afgelopen jaar 8 mensen was beter.  

MV: meer mensen die nuchter zijn is handig en we hebben een onervaren ic.  

DS: het is geen verplichting maar ze zouden het fijn om extra handjes te hebben.  

MB: nu wel volledige shirts drukken? 

MV: ja grotere opdruk 

NN: Cc hebben we net behandeld dus slaan we over. *applaus* Dit was mijn tedtalk. Hoop dat jullie 
geen vragen of opmerkingen hebben.  

DS: JS wil nog wat zeggen voor zijn kascommissie 

JS: Wij hebben ook een commissie. Wij zijn ST, LdK en ik.  

RdJ: wat kan ST nu dan 

JS: hij is een goeie accountant. Wij hebben afgelopen maand met PN gezeten. De volgende batch 
moet nog komen voor leden die nog niet helemaal betaald hebben. Leden controleren die nog niet 
betaald hebben. Vorig jaar was 1x een controle en in maart gaan we nog met het bestuur met onze 
ervaring even kijken. En voor de intro nog een keer te gaan zitten en PN tips te geven en zodat het 
niet in september voor de overdracht van het jaar.  

SK: was de kascontrole goed of slecht 

JS: was over het algemeen goed.  

NN: Dankjewel voor de toelichting. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Nee? Dan zijn we klaar! 


