ALV 05-10-2022
Aanwezigen: 22
NN, MB1, DO1, PN, NT, LW, GK, NO, LT, JV, FK, EL, ST, JS, DB, MV, MB2, QV, JvG, DO2, TvdS, EL2
Opening: 19.00u
NN: Alle telefoon en laptop uit, welkom bij dit leuke evenement.
Goedkeuring agenda:
yes
Goedkeuring notulen:
yes
Mededelingen:
NN: alles is duurder, want inflatie, nieuwe shirts: ik had eigen shirt en mensen vonden het leuk en
handig met zomer. Prijs verhoging truien, het wordt 15 euro shirt en 20 euro trui.
Iedereen: is goed
NN: nog 20 s, 1 M
EL: Ik wil een S
Jaarverslag:
NN: Succes met Lezen
MB1: 6 bestuursleden maar er stonden er 8.
EL: En LW is niet uit het bestuur gegaan.
MB1: aan het begin van vorig jaar was MB1 nog secretaris
GK: Sinds het begin van het jaar is PN penningmeester
MB1: DO1 is pas aan het begin van dit jaar secretaris overgenomen. Dus mag uit jaarverslag.
NN: we hebben een hoop nieuwe nullen
JS: Is het makkelijk achter te halen wat er af en bij is gekomen?
MB1: Alle uitschrijvingen gaan via de e-mail
MB1: DO1 gaat het bijhouden aankomend jaar
DO2: Niet alle feesten zijn doorgegaan.
NN: oké “alle” moet weg en “meesten” moet er in de plaats komen.
NN: alle passponsoren zijn gebleven, alleen McDonalds nog spreken, kooltuin is gesproken maar
vergunning bij de gemeente doet moeilijk. Hij houdt kooltuin zo waarschijnlijk. Het wordt sowieso
wel weer een kroeg. Hij is bereikbaar.
GK: Er zijn een hoop nieuwe inschrijvingen

FK: waarom staat de introrëunie er bij?
NN: deze was van vorig jaar
JS: Geen hoofdsponsor?
NN: Nee inderdaad
JS: Waarom?
LW: Interflow geen budget, continu wilde drivethru op Inholland.
GK: Wanneer komt ledenpas?
NN: Voor dec.
TvdS: is veel eerder dan normaal!!
JS: Er staat communicatie is beter? Nieuw contactpersoon?
NN: ja. Aankomend jaar iemand vanuit BFL naar WIR ook beter contact oppakken.
NN: ons best gedaan contact te houden
DO2: “Geen aandeel” is een beetje heftig, doe “het is nog onder handen”
JS: Is er een Omnisas vergadering geweest?
NN: ja waren irritaties uit gekomen
LW: Er zijn verbeterpunten
NN: vaker is beter en vermijdt irritatiepunten
EL: Vanuit ssc een sponsor bedrag geweest? Want geld geven is sponsor, samenwerking niet.
NN: maar reclame op shirts is sponsor
GK: is het een marketdeal?
PN: nee
LW: Photbooth maar reclame op achtergrond
JS: Bij Interflow dus dingen schrappen?
NN: Ja.
LT: breidt uit
MB1: Interflow al jaar kwijt?
PN: begin van dit jaar
TvdS: Iemand binnen soos die dat doet?
GK: ja ik doe dat als derde partij
TvdS: Zet dat erbij
GK: Ik doe alle juridische zaken.

TvdS: Hebben we binnen de gemeente subsidie?
GK: nope
JS: Niet bij Rabo?
NN: nee is geprobeerd, andere woorden: gewoon nee
TvdS: Meer nadenken over digitale imago?
GK: Site wordt vernieuwd maar is niet voor jaarverslag
EL: lustrum shirt iets met omnivas? Ja omnivas en sas. Waarom niet voor iedereen?
LW: Die van ons kwamen al veel te laat binnen
QV: intern en onderkopje is website, maar website is toch extern want iedereen kan erbij.
NN: dan doe ik dat, ook insta, fb
MV: Website beveiligen?
DO1: wordt gedaan
NN: dit wordt besproken bij het beleidsplan
JS: is er een digitale agenda?
LW: ja poster
DO2: hij staat gewoon op de website
QV: hij staat bij bestanden maar dat is niet handig.
JS: bestuursleden hebben nog geen decharge
LW: jawel dit is van vorig jaar
NT: anders formuleren
DO2: Hebben jullie nu alles verwijderd van teams want school kan daar bij?
NN: nope, maar gaan we doen
JS: alle disputen een activiteit gedaan?
NN: ja
JS: er is maar 1 weekendweg geweest, door alleen geen locatie of ook corona
NT: nee alleen geen locatie
NN: is het goed zo?
JS: Als alles is aangepast dan is hij pas goedgekeurd
Resultatenrekening:
PN: hallo, Alleen begroot en uitkomsten
JS: waar is het verschil?

PN: doe ik volgende keer, ik heb de lijst wel. Dus kan het nu aanpassen
NN: kan het aanpassen niet later?
EL: nee want dan kan decharge niet doorgaan
PN: contributie is veranderd. Begin van het jaar is er wat afgevallen. Van het RVO niks van gezien
JS: hoeveel leden hebben betaald?
PN: 377 , per betaling wordt er wat ingehaald. Bij intro was transactie 29 cent. Hoeveel dat normaal
is moet hij dat onderzoeken. Transactie kosten staan niet bij uitgaven
PN: er is met leden contact gezocht waar we nog contributie van missen. Niks verhuurd, want geen
goeie foto’s kunnen maken tijdens de intro. Klein portie overige inkomsten, waarvandaan kan ik niet
uit mijn hoofd.
GK: waarschijnlijk donatie
PN: SSC heeft wat betaald.
JS: Hebben we de betaling voor dit jaar gekregen?
GK: Ja vorig jaar gekregen, dit jaar gebruikt.
MB2: zo werkt dit niet.
GK: kan dit niet via omnivas gezet worden
JS: bij vordering op balans kunnen neerzetten
PN: Geen vorderingen, we kunnen het dit boekjaar pas verwerken. Bestuurskosten normaal.
MB1: wat is vrij van lustrum
PN: we hebben 500 begroot. Dus de vier jaar hiervoor die begroot is, is hij nu er in gezet. Hij staat
niet bij inkomsten. Ledenpasjes zijn duurder geworden maar valt mee. ICT ook duurder komt zo
meteen. Geen KvK kosten.
LW: Bij de KvK als je je bestuursleden eenmaal wil inschrijven dan gratis, maar tweede keer is
betaald. 1 cent kosten de eerste keer. Onvoorzien is intro begroting. EHBO en BHV is ook van ander
jaar. Factuur is verstuurd.
JS: Dit moet op je balans. Links subsidie.
PN: Had ik er bij moeten zetten.
GK: Hoeveel van school?
PN: 1697 euro
JS: Hij stond er vorig jaar niet op dus daarom dit jaar maar anders er in zetten.
LW: heeft het aangepast
PN: Geld van vorig jaar is binnen. Aantal FAC feesten waren niet doorgegaan.
JS: Er klopt iets niet
GK: LdK heeft het bekeken dus ik geloof haar heel goed. Ik weet niet welk van de twee gelijk heeft.

MB2: Het maakt niet uit.
JS: Boekhoudkundig aantal dingen op deze manier had 1700 naar dit boekjaar gemoeten. En vorige
EHBO had er bij vorig jaar gemoeten.
LW: gaat het aanpassen
PN: Het MC heeft geen kosten gedraaid. IC budget is ver overschreven maar komt naar voren met
intro begroting. We wilden een groot feest (intro) draaien om het hier weer lopend te krijgen. Er is
maar 1 bral geweest. Shirts waren iets meer geworden.
PN: Er is maar 1 weekendweg geweest, wintersport was niet doorgegaan. Lustrum is veel
overschrijdt vergeleken begroting. 500 jaar is dit jaar begroot voor het lustrum net zoals elk jaar
sparen we 500 voor het lustrum van 1 keer in de 5 jaar.
JS: Je had het geld van andere jaren er voor hier moeten neerzetten. In plaats van 500 naar 2500.
MB2: Ook bij inkomsten veranderen.
PN: Met kroegentocht iets meer uitgegeven. Intro 2021 is er nog bij gekomen. Hij was niet begroot.
Nullen hadden 75 euro betaald. Maar is naar 25 euro gegaan vanwege intro van 1 dag dus er is een
terug storting geweest.
JS: waarom niet bij vorig jaar. Want nu lijkt het dat het door corona dit jaar kut was.
TvdS: Moet je niet opnemen dat je hun geld tijdelijk hebt vastgehouden?
Mark: Haal de 14.000 er van af. Dan ziet het er onderaan beter uit.
JS: Wat dit bestuur heeft gedaan ziet er nu beter uit
PN: Zijn er nog vragen?
MB1: Waar kwam de 3000 vandaan?
LW: Intro en EHBO
DO2: Heeft het er mee te maken dat je geld hebt teruggegeven?
PN: Ja dit zijn ook nog vorige introkosten. Ik kan nog een specificatie geven?
JS: Wat was winst?
GK: Ging om honderdjes. Ongeveer 500
LT: Heb je geen inschrijvingen gehad na de verandering?
MB1: Het was zo’n twee weken voor de intro
JS: Eerst intro voor goedkeuring
Voorlopig resultaat intro:
JS: Mag ik hier ook een verschil bij?
PN: past het aan
PN: Deelnemers en inschrijving, verwachting was 180 maar was maar 94. De mollie kosten zitten
hierin verwerkt.

GK: Hoort 2022 niet 2021 te zijn?
PN: Ja klopt.
DO2: Was er geen begroting gemaakt voor een kleine aantal nullen?
PN: Had meerder situaties geschetst en had deze gekozen
JS: Snap ik al zou je drie situaties schetsen ga je op 1 insteken
PN: Interflow en continu zijn vervallen en voor stapper 200 voor kroegentocht en 800 voor
shirtsponsor
MB1: Klopt niet want 550 is niet iedere kroeg
PN: Stapper staat apart er bij.
JS: Heb je begroot voor kroegentocht bij stapper
LW: Ze hebben 1000 euro betaald.
JS: dus de 200 staat bij sponsoring.
PN: Bij sponsoring is er meer begroot want minder sponsoren. 5 x 30 derde groepsleiders. De
barinkomsten was 20%.
JS: Wat krijgen we normaal?
PN: Huidige afspraken zijn 80/20.
MB2: op zich okay, wat trekt SAS af van kosten
DO2: Beveiliging , EHBO eten, het enige wat vreemd is, is wat er gebruikt is.
MB2: Dus 1000 euro verdient als barkosten.
LW: De vergunning was veranderd.
DO2: Sas heeft beveiliging, shirts berekend. De uitgegeven munten zijn dit.
MB2: Omzetwaarden min inkopen dus
GK: Het was eerst 60/40 nu 80/20?
JS: Vroeger was het 50/50
MB2: Vroeger trok het sas zo’n 1000 euro af voor versiering en toen was het 50/50.
JS: Vroeger betaalde omnivas 90 cent voor een muntje ipv 1 euro. Eerst gaven ze twee drankjes en
daarna zelf kopen.
GK: Maar waarom is het veranderd? Want SAS had het zwaar maar je kon beter 1000 euro aan het
sas geven ipv het percentage.
DO2: Hoezo is dit erg want het komt uit op dezelfde uitkomst?
GK: Nee want percentage is geen vast bedrag? Hoe zit het met komende feesten?
DO2: Wordt nog besproken.

MB2: Het gaat om dat omnivas een betaald bedrag neerlegt, dus wilden ze ook mee doen in de
winst. Sas kan geen geld toeleggen want die kan geen winst krijgen. Daarom winstverdeling. DB
omnivas en sas moet hierom om de tafel zitten.
QV: deze regeling was specifiek voor de intro.
GK: Het is apart dat het niet benoemd werd.
EL: Dat is aan het bestuur.
PN: Ik heb een eenmalige afspraak gemaakt voor deze intro. Ik was er niet bij maar ik ga nog met
Penningmeester SAS zitten om specifieke afspraken.
TvdS: 1000 euro begroot maar waarom is hier deze afspraak gemaakt?
JS: Dit is voor omnivas en sas bestuur
EL: Ivm corona heeft sas geen tot weinig inkomsten gehad.
DO2: We hebben nooit 1000 euro barinkomsten dus hoezo begroot 1000 euro. Wij hebben allemaal
inflatie.
MB2: Afsluitend commentaar. 80/20 is niet erg. Het scheelt ook voor het SAS om prijzen om hoog te
gooien.
JS: Wat is SIF?
PN: Studenten Initiatief Fonds. Ze doneren geld als je een aanvraag doet met Facturen enz. Daar
hebben we geld van gekregen. Is sponsoring.
JS: En volgende intro?
DO2: Volgend jaar meer aanvragen?
NN: SIF heeft bepaalde eisen om aan voldoen. Het moet betrekking hebben op bepaalde sociale
activiteiten.
PN: Dit jaar vergoed is BBQ, opblaaskussens en shirts.
LW: Die staan nog op resultaten maar komt later
DO2: Intro admin gebruikt?
MB1: Wat is dat?
DO2: Ik heb het gebruikt, dus je kan het vragen aan mij.
LT: Daar moet naar gekeken worden.
PN: Medewerkers borrel, tijdens opbouw was heel warm dus veel drinken.
GK: En er was meer bijgekocht.
PN: Het geld is naar de leden gegaan
NN: Dat is een mededeling voor volgend jaar, hopelijk volgend jaar weer.
PN: Te veel mensen aten weinig brood want oude kaas. Met porto’s een investering gedaan met
nieuwe oortjes die beter zijn en voor volgend gebruik. BBQ is gehuurd maar vlees is duurder

geworden want inflatie. Onvoorzien heeft kleurtje voor meer specificatie onderaan de begroting.
Tentbenodigdheden was voor goed spantouw en stevigere tenten. DJ had meer kosten en dat is
vooral licht en geluid, maar staat onderaan meer gespecificeerd. Algemeen benodigdheden was
overheen want duct tape en afzetlint en heel veel kleine kosten bijgekomen. Licht en geluid was
duurder geworden, en was geen vriendenprijs meer.
MB1: Waarom 1500 begroot want in 2020 was het 3000?
PN: Het was nog niet bekend wie er zou draaien. De verwachting was dus minder. Is voor volgend
jaar. Toiletwagen enz. was om te huren, maar er zat een wasbak bij.
GK: Zit ook last-minute kosten bij.
DUO: Door mij is verteld dat de verhuurders hun toiletwagens gehuurd werden door festivals die niet
door waren gegaan en verplaats waren door corona.
MB1: Houd ook rekening met dat de oude soos toiletten niet open waren.
PN: Twee dagen twee extra beveiliging. Was een voorwaarde voor de vergunning. Andere patat boer
maar was wel goedkoper.
MB1: Met patatboer flaming kan het goedkoper
PN: Pizzaservice is duurder geworden maar minder nullen. Niet veel gebruik gemaakt van de
douches. Shirts was een dure inkoop. Voor fustenrace geen kosten.
DO2: Sas was dat vergeten, dus fustenrace is een cadeau
PN: Besloten toch wel nieuwe bandjes te gebruiken, want wilden eigenlijk de oude bandjes verven
ivm witte onderkant wat op geel leek.
JS: Zijn ze voor komend jaar en alleen voor intro en hoeveel bandjes zijn er over?
PN: Ja het is een investering, ja alleen voor intro’s.
MB1: Nog zo’n 1000 rode en 1000 gele bandjes.
JS: Zet alleen het geld voor de gebruikte bandjes op de begroting.
MB2: Het moet voor 500 euro op de balans te komen staan.
PN: Er zijn wat factuur problemen geweest voor feesttent dus de factuur staat er nu op. De factuur
was niet betaald dus nu wel. Hij staat niet dubbel. De liederen borden en groepjesborden moesten
opnieuw gemaakt worden dat was onvoorzien en is daarom omhoog te gaan. Koelkasten gehuurd
want de rabozaal is weg, daarbij moesten we gekeurde koelkasten hebben.
JS: Dit zijn extra kosten door Inholland, met Inholland om de tafel zitten? Misschien splitten of
helpen.
LW: Brandblussers kunnen daar ook ingenomen worden want we moesten dit jaar zelf brandblussers
huren, in plaats van lenen van school.
PN: Introweek vergunning is er bij gekomen. De medewerkers borrel en opbouwdag zijn er extra
kosten gedraaid wat los van onvoorzien los is gehaald.
JS: Misschien als we meer vragen dat ze zich bedenken dat we hulp nodig hadden.

PN: Last minute bedacht om een photbooth er bij te gooien. Dit was de volledige begroting.
GK: Wil je het aangepaste bedrag aanpassen?
JS: Heb je alles kunnen afsluiten?
PN: Alles is afgerond. Er staat niks meer open. Alles staat op het bord. Het staat ook al in de balans.
DO2: Volgend jaar twee begrotingen maken?
PN: Zullen we meenemen.
Stanley: Waarom is er voor 180 nullen begroot?
MB1: We gingen voor een volle intro.
JS: Wij hadden in mijn tijd 230 en zijn later naar 180 gegaan.
PN: We hoopten dat nieuwe studenten meer enthousiast waren.
LT: We hadden niet genoeg promotie met bellen gedaan.
MB2: Bellen is heel erg belangrijk, uit ervaring.
DO2: Omnivas heeft geen telefoon meer.
MB1: We hadden tijdelijk de mogelijkheid gehad om via Teams te kunnen bellen.
DO2: We misten ook medewerkers.
MB2: Voordat de ALV de financiën gaat goedkeuren, eerst balans. Dan praten over financiën
Balans:
PN: Er zijn nog 22 truien, 20S en 2M. Voor 15 per stuk nog te koop.
JS: Waar bestaat de inboedel uit?
PN: Koelkast, banken en dergelijken. De tenten en zeilen nog zelfde bedrag maar binnenkort moet
een nieuwe waardering komen.
JS: Je hebt dus al gezien dat ze niet meer in die staat waren?
MB1: Er zijn al wat tenten uit maar ze zijn aan vervanging toe.
DO2: Dit had je kunnen herwaarderen in augustus?
PN: Ik heb geen inventarisatie gemaakt. Bij de portofoons zijn de oortjes niet toegevoegd.
GK: Moet dat niet nog gebeuren?
NT: Nee want de oude oortjes kunnen weg.
NO: Hoe bepaal je waarde van inboedel? Gewoon ongeveer?
PN: ja
MB1: Zijn de muntjes berekend op 2 euro?
PN: Nee, maar munten zijn nu 2 euro waard.

PN: Dit is de waarde van 31-08-2022. Volgend jaar worden de facturen er aan toegevoegd dus dan
wordt dat opgelost.
JS: Dit moet dus nog ontvangen worden? Je mist nog wat facturen die er af mogen
MB2: Dit moet nog worden verrekend in de nog te ontvangen facturen.
PN: Vragen?
JS: Saldo moet nog bij je eigen vermogen. Nu heb je een soort saldo te kort.
PN: Akkoord?
PN: Wie is er tegen de financiën na de aanpassingen?
PN: Het is 22 voor.
MB2: Hallo, ik zit samen met LdK en Femke in de kascontrole. We controleren of wat bestuur
presenteert klopt. Het klopt inderdaad. Wat ze hebben ingevoerd hebben klopt ook. Geen bezwaar
op dat punt. Maar hebben ze dit jaar het bestuur een beetje op hun donder gegeven ivm dat het niet
goed werd bijgehouden. Het bestuur was niet goed genoeg bezig met de financiën en de kascontrole
heeft het bestuur advies gegeven. Zijn er nog vragen?
DO2: Wat is er afgesproken?
MB2: Wij hebben de ervaring dat er door het jaar heen een tussentijds resultaat kregen. Zoals nu
met de alv maar dan tijdens de bestuursvergadering. Dat moeten ze dat komend jaar ook beter doen.
Zodat de penningmeester ook meer druk krijgt om alles goed te doen. We hebben nu vooral ook tijd
gestoken in of alles klopt.
JS: Heb je ook afgesproken dat het komend bestuur met de kascommissie moet gaan overleggen.
MB2: Wij hadden ook kunnen langskomen maar dat is ook niet gebeurd. PN heeft aangegeven of de
kascommissie al eerder dus kon langskomen dan de ALV. Dat is overigens ook waarom ik (MB2) er
mee stop, ivm geen tijd meer hiervoor. Nog meer vragen?
TvdS: Er zijn oplossingen genoemd en wat er beter moet, maar de financiën lijken heel negatief.
MB2: Het valt wel mee hoeveel het scheelt met wat er precies dit jaar is gebeurd.
JS: Na de vorige decharge is er geld gegeven als budget.
MB2: Onze taak is of alles klopt en of ze het goed doen. Vanavond laten ze zien of het klopt wat het
bestuur heeft gedaan.
MB2: Op 20 augustus hadden we geld waar nog geld af zou gaan. Er zijn nog best wat min getallen
maar deze getallen geven aan dat de vereniging nog net zoveel spaargeld heeft.
JS: Er zal vast nog wat tussen door glippen maar dat is nu dus al opgelost.
Kascontrole:
MB2: LdK zat er dit jaar nog in en die blijft ook. Handig zodat ze het kan uitleggen aan de volgende.
Ze is er vanavond niet bij want ze is ziek. Stanley mag zichzelf voorstellen
ST: Hoi, LdK heeft me benaderd en ik werk samen met JS, MB2 en LdK in hetzelfde bedrijf. Ik ben
penningmeester geweest in het SAS. Maar nu zie ik een nieuwe wending als kascontrole. Vragen?

MB1: Hoe wil je de connectie verbeteren tussen de kascommissie en omnivas?
ST: Meer momentopnames er bij doen.
JS: Hoi, ik heb 3 jaar in het bestuur gezeten, 1 jaar als penningmeester. Ik werk samen met LdK, ST en
MB2 en ik ben ook door LdK benaderd. Mijn tijd als penningmeester is lang genoeg achter me
geweest om hier mee te beginnen. Om de connectie te verbeteren wil ik minimaal voor elke alv bij
elkaar komen. Minimaal 3x per jaar dus. Vragen?
Decharge:
NN: Wie is er voor en tegen de decharge van afgelopen jaar?
NN: 4 onthouden. 18 is voor. Bij deze is er aan het bestuur decharge verleend.
Verkiesbaar stellen:
NN: We hebben een probleem, we hebben 5 mensen in het bestuur nodig. We hadden 2 nieuwe
mensen maar die hebben van zich laten afweten. Maar we hebben weer 2 nieuwe mensen op het
oog.
TvdS: Je kan ook iemand van school meenemen.
NN: Maar diegene zou dan ook 3 vergaderingen moeten meelopen.
JS: Er zou nu iemand op kunnen staan om in het bestuur te stappen.
NN: Er kan niemand nu worden uitgeschreven.
JS: Wat gebeurt er als er maar 4 bestuursleden zijn?
QV: Dan zal er in 1 maand een nieuwe alv moeten worden gepland om een nieuw bestuurslid te
leveren.
NN: Op het stembiljet staan de namen van de bestuursleden. Succes.
NN: Ik heb vorig jaar LW overgenomen als voorzitster. Ik wil iets met beleid gaan doen.
DO2: Hallo ik neem MB1 over als secretaris. Ik studeer Elektrotechniek en loop stage en ik zit in mijn
3e jaar. Zijn er nog vragen?
PN: Hoi ik ben nog steeds bestuur. Vierde jaar accountancy. Ik ga bij Den Helder afstuderen.
MB1: Ik zou het bestuur uitgaan. Het zit een beetje krap dus ik verleng mijn 3.5 à 4 jaar als
bestuurslid iets langer. Ik heb een tussenjaar en het is nu puur advies geven en kleine dingen
oppakken. Ik heb het heel erg druk. Ik ben 3.5 jaar secretaris geweest. Als er nieuwe leden zijn ga ik
er uit. Daarna nog steeds bereikbaar voor advies.
PAUZE
Uitslag stemming:
NN: De uitslag van de stemming: Kascommissie : ST 22 voor, LdK 22 voor, JS 21 voor en 1 onthouden.
NN: MB1 heeft 20 voor 2 tegen
DO1 heeft 21 voor 1 onthouden,
NN heeft 18 voor 1 tegen, 3 onthouden,
PN heeft 14 voor 3 tegen 5 onthouden.

NN: Een klein bedankje voor de bestuursleden die er mee stoppen, tegeltjes voor GK, LW en NT. En
een klein bedankje van BimTi, die heeft badeendjes geprint.
NN: Bij deze is het bestuur ingestemd.
JS: Bedankt MB2.
Iedereen: “Frodo bedankt”
Beleidsplan:
QV: Het bestuur bestaat nu uit vier leden.
EL: Binnen een maand moet er een nieuwe ALV geregeld, voor 6 november.
NN: Ik heb contact gezocht met de krant en school.
MB2: De zin “Afhankelijk van hoe het gaat lopen…” dat is geen goede zin in een beleidsplan. Doe “Als
er relevante dingen zijn…”
NN: Vorig jaar is er ook contact gezocht met de krant en dat gaan we dit jaar weer doen.
ST: Gaan jullie ook meer promoten op de Inholland insta?
DO2: Inholland repost al al onze verhalen.
EL: O, uwu
NN: We hebben een pasprinter zodat we pasjes kopen en daar dan instant de namen op printen.
QV: Er bestaat een pasprinter en hoe gaan jullie die gebruiken als je nog steeds pasjes koopt?
NN: We zijn nog aan het discussiëren hoe we dat gaan doen, of we het hele pasje zelf uitprinten of
alleen de namen en lidnummer.
JS: Is er al een gesprek ingepland met het college van bestuur.
NN: Ja er is een gesprek ingepland.
NO: Wat is het SAR?
NN: Die nemen bepaalde punten van school af en studenten bepalen daar over, zoals bijvoorbeeld de
pampus.
EL: Zet het puntje er bij dat met de studentpartners meer leden kunnen worden geworven.
MB2: Ik mis een ALV op de jaarplanning.
NN: Dat klopt, we willen nog 2 naast de volgende alv er in plannen.
JS: Is er al een eerst komende gesprek voor omnivas en sas gepland?
NN: Datumplanner is er uit gegaan.
JS: Om de 2 maanden is wel ambitieus.
EL: Dat is het streven.
MB2: Jullie kunnen inderdaad nog weinig zeggen over kassponsoring maar er mag meer staan.

NN: We hebben al gesprekken gehad met continu en aethon, en gesprekken met BIMTI. En nog een
gesprek met een sponsor.
MB2: Ik bedoelde niet specifieke sponsoren maar wat kunnen jullie betekenen voor de sponsoren.
Vroeger kregen we meer sponsoren door er mee op de koffie te gaan. Maak even een nieuw kopje
met nieuwe sponsoren en oud-leden. En stuur een mail naar oud-leden met eigen bedrijf.
QV: Kleine bedrijven kunnen weinig voor ons betekenen en andersom ook, waardoor ze ook snel
weer weggaan.
DO2: “Voorrang” veranderen naar “prioriteit bij donateurs”.
JS: Voor de subsidie hebben we al veel geld van SIF en hoe zit dat?
NN: Dat is meer geld voor promotie aangezien ze er reclame voor terug wilden.
JS: Ik zou het zien als subsidie want ze vragen geen geld terug, of noem het gift.
DO2: Je moet veel aanvragen en er zit veel gedoe aan vast.
JS: Hoeveel tijd is dat?
NN: Een halve avond.
QV: De website is voor iedereen toch? Hij moet hier ook naar het kopje extern.
NN: De website wordt vernieuwd met beveiliging en de rest zal nog in het beleidsplan komen.
NN: Er komen nu vier ALV’s .
MB2: Ik zou bij ALV benoemen dat ze in het jaar door tussentijds resultaat zullen leveren.
QV: De website en insta/fb staat altijd op dezelfde plek maar hij mag ook aangepast worden naar
extern.
JS: Volgens mij is RVO dood.
QV: De voorzitter was er twee jaar geleden ook bij een ALV.
MB2: Afgelopen jaren veranderen we van documentatie plek van drive naar teams en nu weer drive,
maar we moeten opzoek naar een permanente oplossing. Hulp vragen bij een IT student?
LW: Hebben we al mensen voor het IC?
NN: Er zijn mensen die interesse hebben en nieuwe leden die ook interesse hebben.
LW: Als je nog niet hebt vergaderd, hoe wil je dat nu aanpakken?
NN: Via promotie, zoals posters, insta, mails
TvdS: Als er 1 maart geen IC is. is gewoon geen intro. Dat was bij ons in ieder geval. Wat is nu de
termijn?
MB2: In januari zetten wij voorheen het IC op en dat was prima, dan ging je gelijk aan je begroting
etc. werken.
QV: Maak op je inschrijfformulier apart vinkje voor de inschrijving van medewerker van intro want
mensen denken dat IC ook medewerker is.

MB2: Het geeft wel een opening om met mensen in gesprek te gaan.
ST: Bij financiën dat PN regelmatiger de boel presenteert.
Begroting:
PN: De contributie is op 10.000 begroot en met hoop op 400 betalende leden.
QV: Dat is heel veel verschil.
GK: Het is van 20 weer naar 25 euro gegaan.
JS: 470 leden maar je begroot op 400 leden? Hoeveel missen jullie nu?
PN: We hebben er nu 20 maar die zijn gecontacteerd.
JS: 70 leden er zomaar aftrekken is veel.
PN: Ik wil liever er onder zitten dan er boven.
GK: Ik raakte er paar jaar zo’n 30 leden kwijt.
MB2: Wij keken naar hoeveel we hadden vorig jaar.
PN: Dit is voor de veiligheid. Van RVO heb ik geen geld gezien.
MB2: Ik zou er ook geen rekening mee houden.
MB1: Je kan contact proberen te zoeken met de voorzitter.
PN: De tenten zijn niet in dergelijke staat te verhuren. Als we nieuwe aanschaffen zullen we dat
bespreken in een ALV. 300 euro overig voor de zekerheid.
GK: Kan je dat niet beter op 0 zetten? Ivm dat je dan netjes 300 euro extra hebt.
PN: Ik zet hem op 50 euro.
JS: 500 euro voor sponsoring?
PN: Ik heb sowieso nog niks vaststaan. Dus dit is veilig. Continu en Interflow mag er uit. SSC is niet
zeker.
JS: Kan je niet van het SIF meer krijgen?
MB1: Het SIF is alleen voor een evenement
GK: Dus Interflow veranderen naar SIF.
PN: Vragen over de inkomsten?
PN: Door pasprinter worden kosten pasjes minder.
DO2: Waar komt de pasprinter te staan?
PN: Bij kantoorartikelen. ICT is omhoog gegaan, maar google wilde dat wij nu extra betalen van 17
euro per maand.
MB1: Er stonden eerst 23 mails in, die ik heb kunnen reduceren.
NT: Waar komt dat te staan?

MB1: Geld voor ICT, dit jaar was het minder, volgend jaar wordt het meer.
PN: Voor nu een ruige inschatting. Ook voor de nieuwe website.
MV: Ik heb hier iets voor 180 euro per jaar met onbeperkt e-mails.
PN: De begroting is hoger gezet ivm inflatie.
LW: NN heeft nog niet alle bonnetjes ingeleverd van de intro dus dat verklaart de weinig uitgaven.
GK: Waarom is EHBO/BHV omhoog gegaan?
PN: Vorig jaar hadden we veel meer EHBO-ers.
PN: MC is nog niet duidelijk maar we houden er wel geld voor over
QV: Ik verwacht wel iets van een MC.
LT: Ik deed dit eerst, was een heel plan voor gemaakt maar iets minder gelukt door corona. Nu doet
DO1 dit.
MB2: ik zal MC aanpassen naar promotie, en Intro 2022 moet naar 3500 euro.
DO2: Er moeten sponsoren worden geregeld voor de intro.
GK: Bier is duurder geworden in de soos.
PN: De schatting is zo gemaakt, bestuur shirts zijn ook duurder geworden.
GK: We hebben nu sowieso 3 bestuursleden die blijven, en er komen dus misschien 2 bij. Is 125 euro
voor het bestuur nodig?
PN: We laten het zo staan want je weet het nooit.
JS: Als je het eerste weekendweg het goed doet krijg je de tweede keer meer mensen.
PN: Klopt maar eerst begroting weekendwegcommissie. Er is geen wintersportcommissie.
LW: Is het leuk om wintersport te houden of iets anders te doen?
GK: Kampeerweekend?
MB2: Dus nieuwe commissie? Nee, want omnivas loopt op 3000 euro te kort. Dus schrap de
wintersportcommissie.
JS: Zet er in ieder geval iets neer, voor een drankje ergens.
MB2: Wil je spaargeld uitgeven daarvoor?
PN: Discussie voor later.
GK: Ja inderdaad maar elk tientje telt op het moment.
PN: Voor kroegentocht is meer gezet want inflatie. Vragen?
MB2: Als je de begroting zo laat, dan zegt kascommissie dat je 3000 euro van je spaarrekening kan
halen, maar je kan deze ook zetten bij SIF. Elke sponsor helpt.
DO2: iedereen wil helpen.

JS: Het is ook niet erg om 3000 in de min te staan voor het leuk houden voor de leden.
PN: Vragen?
MB2: Doelstelling sponsor op 3000 euro.
PN: Stemmen? 4 onthouden, 16 voor. (2 mensen waren al naar huis)
Commissies:
NN: Bestuur staat er bij want we missen bestuursleden. En we zoeken nieuwe mensen.
DO1: Hoi, ik ben dit jaar voorzitter FAC geworden en dit doe ik samen met JvM. We hebben wel
nieuwe leden die mee willen doen maar die zijn er al heel gauw klaar mee, omdat het niet was hoe
ze het hadden verwacht. De eerste verg was met 4 man, de 2e was voor 3 man, dus dat schiet niet
op. Als het goed is moeten er nog 3 nieuwe meedoen.
FK: Promoot dit eens op de socials.
DO1: Heb ik expres mee gewacht en ga ik na de kroegentocht mee beginnen.
FK: Ik doe heb posters gemaakt voor het ssc, dat kan ik ook voor jou doen voor de commissies om
allemaal in 1 post te gooien.
DO1: Er is een post schema, en dit houd ik samen aan met LA, waar ik de posters voor de commissies
in ga verwerken.
LT: Je kunt mij ook inschakelen.
DO1: Puntje paaltje: we zoeken gewoon meer mensen.
JS: Doen jullie een soort save the date?
DO1: Ja dat is de omniflits.
NT: Er is een weekendweglocatie, is gereserveerd. De prijs is tegengevallen, maar we hopen dat het
goed komt.
GK: Tijdens het bellen met mensen waar ze de datum niet kunnen. Kan je gelijk vragen voor volgende
weekendweg.
NN: In januari a februari moet het IC geregeld zijn.
SAS:
DO2: Voorzitter is hetzelfde maar die is er nu niet. Huidige DB is nog hetzelfde. 1 iemand verloren. 2
er bij!
JVG: Hoi, ik ben 20 jaar, ik doe TI. Vorig jaar heb ik in het FAC gezeten. In het sas doe ik de inkopen.
Communicatie verbeteren doordat ik bevriend ben met voorzitster van omnivas.
EL2: Hoe vaak heb je je eerste jaar gedaan?
JvG: twee keer
QV: Hoe vaak ben je nul geweest?
JvG: Ik ben 1 keer nul geweest.

FK: Hoi, ik doe verpleegkunde, binnen sas de socials. Ik heb een levensverhaal geschreven voor het
sas.
DO2: we zijn opzoek naar nieuwe sassers, binnenkort een nieuwe
Vragen/opmerkingen:
MB2: De extra shirts verkopen?
NN: Goed idee.
DO1: Gaan we over vergaderen bij omnivas vergadering.

