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Notulen 
Wissel ALV van Itiwana, 23
6 oktober 2016, 19.00u (inloop vanaf 18.30u)
Locatie: Einstein, Nieuwe Rijn 19 Leiden
 
 
 

1. Opening 

 19:16 Eslin opent de Wissel ALV

 Eslin: Welkom bij de wissel

 Allen: ja. 

 Eslin: Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn op onze laatste 

vergadering.

 

2. Mededelingen 

 Eslin: zijn er nog machtigingen?

- 

 Eslin: Ik zou graag iemand willen benoemen tot discussieleider, wie 

zou dit willen zijn?

 Jemma wordt benoemd tot discussieleider.

 

3. Vaststellen agenda

 Agenda vastgesteld.

 

4. Benoeming stemcommissie

 Eslin: Is er iemand die stemcommissie wil zijn?

 Janita en Margot worden benoemd tot stemcommissie

aanwezigen

 Eslin: Ik wil het volgende graag eerst even mededelen: 

bij in verband 

geteld. 

 19:19 Elisa Ephraim 
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3e/ 24ebestuur 
(inloop vanaf 18.30u) 

, Nieuwe Rijn 19 Leiden 

19:16 Eslin opent de Wissel ALV 

Welkom bij de wissel-ALV! Heeft iedereen zich ingeschreven?

Eslin: Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn op onze laatste 

vergadering. 

Eslin: zijn er nog machtigingen? 

 Tessa Kremer is door Simone van Dijk gemachtigd om te 

stemmen. 

Eslin: Ik zou graag iemand willen benoemen tot discussieleider, wie 

zou dit willen zijn? 

Jemma wordt benoemd tot discussieleider. 

Vaststellen agenda 

Agenda vastgesteld. 

Benoeming stemcommissie 

Eslin: Is er iemand die stemcommissie wil zijn? 

Janita en Margot worden benoemd tot stemcommissie.

aanwezigen, 1 machtiging. 

Ik wil het volgende graag eerst even mededelen: Ruby is er niet 

erband met persoonlijke omstandigheden. De aanwezigen zijn 

19:19 Elisa Ephraim komt binnen. 
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eeft iedereen zich ingeschreven? 

Eslin: Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn op onze laatste 

Tessa Kremer is door Simone van Dijk gemachtigd om te 

Eslin: Ik zou graag iemand willen benoemen tot discussieleider, wie 

. Er zijn 26 

Ruby is er niet 

anwezigen zijn 
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5. Goedkeuren notulen Halfjaarlijkse ALV

 Tessa: Er waren wat 

halfjaarlijkse ALV, is dat opgelost? Kun je dat toelichten Maarten?

 Maarten: Bij 

er achter aangekomen dat dit contributie was, 

telfoutje. Het is dus opgelost!

 Eslin: Wie stemmen er voor het goedkeuren

Halfjaarlijkse ALV

 20 mensen stemmen voor, 8

de Halfjaarlijkse ALV zijn bij deze goedgekeurd.

 

6. Bespreken/toelichten jaarverslag

 Eslin: We gaan nu over tot het bespreken van het jaarverslag. Ik zal 

eerst door het algemene deel gaan, dan mijn eigen stuk. Dan doen de 

anderen hun stukken en dan 

deel paar waren een aantal 

in. Er stonden t

degenen die nieuw zijn op 

opgesteld aan het 

zijn daarvoor per opgesteld punt vier mogelijkheden: v

mee bezig, nog niet voldaan of niet in beleidsplan. Er is niet heel veel 

om te vertellen, 

was eerst ve

uurtjes staat

binnenkort. Verder vis ik er nu even niets tussenuit ten aanzien 

algemene beleid. Zijn er vragen?

 Ruben: Hebben jullie een agenda?

 Eslin: Die stond net op 

 Tessa: Is de 

 Eslin: Ja. 
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Goedkeuren notulen Halfjaarlijkse ALV 

Er waren wat problemen met het financieel verslag tijdens 

halfjaarlijkse ALV, is dat opgelost? Kun je dat toelichten Maarten?

Maarten: Bij de kascontrole bleek er te veel geld te zijn. Later 

er achter aangekomen dat dit contributie was, dat was 

Het is dus opgelost! 

Eslin: Wie stemmen er voor het goedkeuren van de notulen van de 

Halfjaarlijkse ALV? 

20 mensen stemmen voor, 8 mensen onthouden zich. De notulen van 

Halfjaarlijkse ALV zijn bij deze goedgekeurd. 

Bespreken/toelichten jaarverslag 

e gaan nu over tot het bespreken van het jaarverslag. Ik zal 

eerst door het algemene deel gaan, dan mijn eigen stuk. Dan doen de 

anderen hun stukken en dan komen de commissies. In het a

waren een aantal dingen aangepast, die staan hier nu niet 

tonden te veel handjes kregen we door. Trouwens, v

degenen die nieuw zijn op de ALV: we hebben als bestuur een 

aan het begin van het jaar, dat gaan we nu evalueren. 

zijn daarvoor per opgesteld punt vier mogelijkheden: voldaan, nog 

mee bezig, nog niet voldaan of niet in beleidsplan. Er is niet heel veel 

om te vertellen, over het professioneel omgaan met online platformen 

was eerst veel discussie. Dat is nu wel beter. Bij de tosti-

staat nog een handje omdat we er nog iets mee doen 

binnenkort. Verder vis ik er nu even niets tussenuit ten aanzien 

algemene beleid. Zijn er vragen? 

Ruben: Hebben jullie een agenda? 

slin: Die stond net op het scherm. 

de commissieboom al aangepast qua namen? 

Telefoonnummer: 071-5274025 
Iban: NL67 INGB 0006 2396 97 

 
 

financieel verslag tijdens 

halfjaarlijkse ALV, is dat opgelost? Kun je dat toelichten Maarten? 

kascontrole bleek er te veel geld te zijn. Later zijn we 

 simpelweg een 

van de notulen van de 

De notulen van 

e gaan nu over tot het bespreken van het jaarverslag. Ik zal 

eerst door het algemene deel gaan, dan mijn eigen stuk. Dan doen de 

In het algemene 

staan hier nu niet 

e veel handjes kregen we door. Trouwens, voor 

we hebben als bestuur een beleid 

nu evalueren. Er 

oldaan, nog 

mee bezig, nog niet voldaan of niet in beleidsplan. Er is niet heel veel 

professioneel omgaan met online platformen 

- en thee-

nog een handje omdat we er nog iets mee doen 

binnenkort. Verder vis ik er nu even niets tussenuit ten aanzien van het 
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 Jemma: We hebben het g

doorgegeven aan 

 Eslin: Ja, ik heb 

doorgenomen en doorgestuurd.

 Jemma: Het s

commissies

bijvoorbeeld 

te spreken 

zijn allen kunnen 

stukken schrijven. Meestal 

doorgegeven, 

 19:27 Renee

 Eslin: Misschien een idee om dit d

 Jemma: Ja, 

iedereen het weet 

 Marga: Het l

Soms zijn activiteiten nog niet geheel gepland dus is promotie moeilijk. 

Er komen vaak op het laatste moment dingen bij. Er is een richtlijn, 

maar het hangt af van hoe het mogelijk is. Iets wat 

mee moet nemen en 

ze alles vast zetten. 

 Jemma: Je kunt een datum doorgeven.

 Marga: Ja, dat

 Margot: Ik snap niet hoe het kan dat 

waar zijn printjes.

 Eslin: De inhoud klopt wel.

 Ruben: Ik d

behoud van bomen.

 Eslin: Dat dus.

 Tessa: Over de professionaliteit:  ik zie

Halfjaarlijkse 
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We hebben het gehad over de enquête op de vorige ALV, 

doorgegeven aan jullie opvolgers? 

ik heb doorgegeven hoe er mee om te gaan, het

doorgenomen en doorgestuurd. 

Jemma: Het staat hier eigenlijk nooit, maar de promotie voor alle 

commissies is een belangrijk punt. Soms schiet het erbij in, 

bijvoorbeeld te laat opgestuurd. Misschien is het een goede idee om 

spreken dit altijd twee weken van tevoren te doen. Dit zou je m

kunnen afspreken zodat Marga niet in de knoop raakt met 

stukken schrijven. Meestal wordt het van commissies naar elkaar 

doorgegeven, dat gaat niet altijd perfect naar mijn idee. 

nee-Louise de Jonge komt binnen. 

Misschien een idee om dit door te geven aan onze 

Jemma: Ja, dat is een suggestie. Soms is er geen overzicht dus als 

iedereen het weet kunnen ze elkaar verbeteren eventueel.

Marga: Het ligt er ook aan hoe vroeg de activiteiten gepland zijn. 

Soms zijn activiteiten nog niet geheel gepland dus is promotie moeilijk. 

Er komen vaak op het laatste moment dingen bij. Er is een richtlijn, 

maar het hangt af van hoe het mogelijk is. Iets wat het 

nemen en ze kunnen dan bespreken hoe vroeg van tevoren 

ze alles vast zetten.  

Jemma: Je kunt een datum doorgeven. 

, dat is voor de flyer wel gedaan. 

Margot: Ik snap niet hoe het kan dat het verslag niet up

waar zijn printjes. 

De inhoud klopt wel. 

Ruben: Ik dacht dat printjes niet meer nodig waren, met het oog op 

behoud van bomen. 

Eslin: Dat dus. 

Tessa: Over de professionaliteit:  ik zie weinig verschil met voor 

Halfjaarlijkse ALV en na de Halfjaarlijkse ALV? 
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vorige ALV, is dit 

gegeven hoe er mee om te gaan, het is dus 

promotie voor alle 

. Soms schiet het erbij in, wordt het 

is het een goede idee om af 

Dit zou je met 

afspreken zodat Marga niet in de knoop raakt met 

van commissies naar elkaar 

gaat niet altijd perfect naar mijn idee.  

onze opvolgers? 

geen overzicht dus als 

elkaar verbeteren eventueel. 

roeg de activiteiten gepland zijn. 

Soms zijn activiteiten nog niet geheel gepland dus is promotie moeilijk. 

Er komen vaak op het laatste moment dingen bij. Er is een richtlijn, 

het nieuwe bestuur 

bespreken hoe vroeg van tevoren 

verslag niet up-to-date is. En 

met het oog op 

weinig verschil met voor de 
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 Marga: Dat was m

Wij hebben het besproken, 

gedaan. Op Facebook

website minder. 

 Tessa: Maar ik vind

 Margot: Ik vind 

website is gekomen qua spelfouten en dergelijke

niet professioneel over. Let er op, vooral voor

Zorg dat het goed 

 

 Eslin: Dit zullen we doorgeven, ik ga nu verder naar mijn eigen deel. 

Ook hier ga ik niet zo ver

handje, in oktober doen Maarten en ik het 

veel leuke ideeën voor! 

gedaan. Verder 

hebben er twee gehad in

we goed. Verder zie ik geen puntjes voor mezelf. 

 Margot: Hoe was he

problemen met 

 Eslin: Er zijn n

programma was 

er zelf niet bij maar 

Quintus had 

uitgebreid over gehad, ook met 

er is nog niets veranderd. We z

geweest. 

 Margot: Als ze het 

vorig jaar naar het vinden 

 Maud: Ik heb inderdaad overleg gehad met andere verenigingen over 

acquisitie. Zo is er een gezamenlijke

sponsorloop georganiseerd samen. Een voorbeeld van de gezamenlijke 
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t was mijn dingetje, het ligt er aan wat je verbetering vindt. 

Wij hebben het besproken, vervolgens hebben we het op onze manier 

gedaan. Op Facebook hielden we het iets informeler, de 

website minder.  

Tessa: Maar ik vind de Itiweek nog steeds niet erg veranderd. 

Ik vind ook de manier waarop wederom het verslag op de 

website is gekomen qua spelfouten en dergelijke vreemd

niet professioneel over. Let er op, vooral voor het komende bestuur

Zorg dat het goed in elkaar zit.  

ullen we doorgeven, ik ga nu verder naar mijn eigen deel. 

ga ik niet zo ver op in. De kledinglijn heeft als enige een 

handje, in oktober doen Maarten en ik het namelijk nog. 

veel leuke ideeën voor! Representatief zijn heb ik denk ik ook goed 

gedaan. Verder wil ik graag de evaluatie-momenten benoemen

hebben er twee gehad in plaats van elke twee maanden. Dit v

we goed. Verder zie ik geen puntjes voor mezelf. Zijn er v

t: Hoe was het binnen de VerO? We hadden in mijn jaar 

problemen met het EJW en de EL-CID. 

Eslin: Er zijn nog steeds wel  problemen, maar niet met de EL

rogramma was dit jaar iets later, de verdeling was ook anders. Ik w

er zelf niet bij maar het verliep goed. Het EJW-probleem bleef er, 

Quintus had een VAP-avond op vrijdagavond. We hebben het er 

uitgebreid over gehad, ook met het STOP. Zij gingen in discussie maar 

er is nog niets veranderd. We zijn er zeker wel actief mee bezig 

Margot: Als ze het maar blijven horen. Nog een puntje: jullie 

vorig jaar naar het vinden van een gezamenlijke sponsor?

Ik heb inderdaad overleg gehad met andere verenigingen over 

acquisitie. Zo is er een gezamenlijke prijslijst opgezet en is er bijv.

sponsorloop georganiseerd samen. Een voorbeeld van de gezamenlijke 
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ligt er aan wat je verbetering vindt. 

op onze manier 

de Itiweek en 

Itiweek nog steeds niet erg veranderd.  

de manier waarop wederom het verslag op de 

vreemd. Dat komt 

komende bestuur. 

ullen we doorgeven, ik ga nu verder naar mijn eigen deel. 

als enige een 

nog. Hier zijn al 

Representatief zijn heb ik denk ik ook goed 

benoemen, we 

plaats van elke twee maanden. Dit vonden 

Zijn er vragen? 

adden in mijn jaar 

de EL-CID. Het 

ook anders. Ik was 

probleem bleef er, 

ebben het er 

STOP. Zij gingen in discussie maar 

actief mee bezig 

Nog een puntje: jullie keken 

gezamenlijke sponsor? 

Ik heb inderdaad overleg gehad met andere verenigingen over 

prijslijst opgezet en is er bijv. een 

sponsorloop georganiseerd samen. Een voorbeeld van de gezamenlijke 
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acquisitie zijn oa flyers van de Eazie die Labyrint he

wij ook geld voor hebben ontvangen. Er is 

gezamenlijke acquisitie gedaan en dat was erg nuttig. Dit kan zeker 

doorgezet worden.

 Eslin: Verder nog vragen over mijn deel?

 

 Thomas: Okee, dan nu mijn deel. Ik heb zoals julli

vinkjes staan dus ik heb niet veel te vertellen. We zijn wel actief bezig 

geweest om meer alumni

vijfentwintig nieuwe leden hebben aangetrokken. Zijn er vragen?

 Tessa: Ik weet dat er bij de vorige A

de alumni en het betalen, wat is daarmee gedaan?

 Thomas: Ik heb ze ingeschreven aan het begin van 2016

voor dit jaar zouden betalen.

 Tessa: En hoe ging het met doormailen binnen het bestuur?

 Thomas: Dat ging goe

betreffende persoon of ze zelf beantwoord. Ik heb er ook voor gezorgd 

dat mensen wisten dat ze een mail hadden en ze expliciet gevraagd 

om er naar te kijken en de mail te beantwoorden. Dat is ook een 

aanrader voor Sam

 

 Maarten: Financieel 

veel punten terug bij 

eigen rekenin

verlopen, hierbij waren

kunnen opbouwen, 

teruggekregen.

ingewikkeld en zal ik verder niet op ingaan.Het b

commissies

commissies: met voorzitters 

de penningmeesters werden. Ook bi
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acquisitie zijn oa flyers van de Eazie die Labyrint heeft verspreid, waar 

wij ook geld voor hebben ontvangen. Er is dus aardig wat aan 

gezamenlijke acquisitie gedaan en dat was erg nuttig. Dit kan zeker 

doorgezet worden. 

Eslin: Verder nog vragen over mijn deel? 

: Okee, dan nu mijn deel. Ik heb zoals jullie zien allemaal 

vinkjes staan dus ik heb niet veel te vertellen. We zijn wel actief bezig 

geweest om meer alumni-leden aan te trekken waardoor we ongeveer 

vijfentwintig nieuwe leden hebben aangetrokken. Zijn er vragen?

Tessa: Ik weet dat er bij de vorige ALV nog wat problemen waren met 

de alumni en het betalen, wat is daarmee gedaan? 

Thomas: Ik heb ze ingeschreven aan het begin van 2016

voor dit jaar zouden betalen. 

Tessa: En hoe ging het met doormailen binnen het bestuur?

Thomas: Dat ging goed, ik heb mailtjes doorgemaild naar de 

betreffende persoon of ze zelf beantwoord. Ik heb er ook voor gezorgd 

dat mensen wisten dat ze een mail hadden en ze expliciet gevraagd 

om er naar te kijken en de mail te beantwoorden. Dat is ook een 

aanrader voor Samoa. 

Maarten: Financieel was het een goed jaar bij itiwana. Ik k

veel punten terug bij het financieel verslag. WDO hebben we 

eigen rekening gegeven voor meer structuur. De kledinglijn 

hierbij waren geen problemen. We hebben de b

opbouwen, we hebben namelijk geld van Jongbloed 

teruggekregen. De vordering is overgekocht door een bedrijf, dit is 

ingewikkeld en zal ik verder niet op ingaan.Het bulletin kom ik bij de 

s op terug. Bij inhoud had ik de taakverdeling van 

commissies: met voorzitters van de commissies heb ik besproken wie 

de penningmeesters werden. Ook bij het inwerken heb ik 
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eft verspreid, waar 

aardig wat aan 

gezamenlijke acquisitie gedaan en dat was erg nuttig. Dit kan zeker 

e zien allemaal 

vinkjes staan dus ik heb niet veel te vertellen. We zijn wel actief bezig 

leden aan te trekken waardoor we ongeveer 

vijfentwintig nieuwe leden hebben aangetrokken. Zijn er vragen? 

LV nog wat problemen waren met 

Thomas: Ik heb ze ingeschreven aan het begin van 2016-2017 zodat ze 

Tessa: En hoe ging het met doormailen binnen het bestuur? 

d, ik heb mailtjes doorgemaild naar de 

betreffende persoon of ze zelf beantwoord. Ik heb er ook voor gezorgd 

dat mensen wisten dat ze een mail hadden en ze expliciet gevraagd 

om er naar te kijken en de mail te beantwoorden. Dat is ook een 

Ik kom voor 

hebben we weer een 

ledinglijn is goed 

hebben de buffer verder 

geld van Jongbloed 

De vordering is overgekocht door een bedrijf, dit is 

ulletin kom ik bij de 

taakverdeling van 

besproken wie 

heb ik  de 



 

Studievereniging Itiwana  
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB
2333 AK   
Leiden    

voorzitters 

doorgegeven aan Caro. Qua i

eerste is wat dat betreft 

laten maken. Maud gaat zo zeggen dat we een deal hebben bij Joor It. 

Dat is heel fijn. Voor 

praten over 

 Margot: Ik had 

weet nu niet precies meer wat ik bedoelde.

 Maarten: Dat h

veel mensen dachten

versimpelen. 

 

 Eslin: Ruby is er verder niet. Voor 

jullie bij Maarten en Thomas terecht. Qua c

Maarten. 

 Jemma: Er was onduidelijkheid over waar de boeken werden bezorgd?

 Thomas:Dat klopt. Ik heb eind augustus de boekenactie overgenomen 

van Ruby en zij heeft mij in contact gebracht met Anne van Studystore. 

Ik had begrepen dat boeken die na de deadline werden besteld thuis 

zouden worden bezorgd maar er bleven maar pakketjes 

komen. Ik heb de mensen voor wie die pakketjes waren een berichtje 

gestuurd en alle boeken zijn inmiddels opgehaald.

 Margot: Dus in de toekomst zullen boeken nog steeds gewoon naar 

het Hok worden gestuurd?

 Thomas: Ja, het is nog niet mogelijk gebleken om mensen zich online 

in te laten schrijven voor Itiwana. 

 

 Geerte: Ik heb als eerste een kruisje staan, 

uiteindelijk 

met de jaarp

 19:49 Thijs Hermans komt binnen.
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voorzitters erbij gevraagd. Het heeft goed gewerkt en dit 

doorgegeven aan Caro. Qua input van leden voor de kledinglijn: 

is wat dat betreft goed verlopen, we hebben Marieke 

laten maken. Maud gaat zo zeggen dat we een deal hebben bij Joor It. 

eel fijn. Voor de komende kledinglijn gaan we met wat mensen 

praten over hun verwachtingen. Zijn er nog vragen? 

Margot: Ik had bij punt 18 opgeschreven dat ik het niet snapte

weet nu niet precies meer wat ik bedoelde. 

Maarten: Dat heeft met niet snappen te maken, vorige keer bleek dat 

veel mensen dachten:‘’Oh god nummertjes.’’ Dit is gedaano

versimpelen.  

Eslin: Ruby is er verder niet. Voor vragen over de boekenactie kunnen 

bij Maarten en Thomas terecht. Qua commissies bij 

Jemma: Er was onduidelijkheid over waar de boeken werden bezorgd?

Dat klopt. Ik heb eind augustus de boekenactie overgenomen 

van Ruby en zij heeft mij in contact gebracht met Anne van Studystore. 

Ik had begrepen dat boeken die na de deadline werden besteld thuis 

zouden worden bezorgd maar er bleven maar pakketjes 

komen. Ik heb de mensen voor wie die pakketjes waren een berichtje 

gestuurd en alle boeken zijn inmiddels opgehaald. 

Margot: Dus in de toekomst zullen boeken nog steeds gewoon naar 

het Hok worden gestuurd? 

Thomas: Ja, het is nog niet mogelijk gebleken om mensen zich online 

in te laten schrijven voor Itiwana.  

Geerte: Ik heb als eerste een kruisje staan, dat hoort zo. Ik heb 

uiteindelijk besloten 13 in plaats van 10 activiteiten te doen, 

jaarplanning en zo was er meer variëteit. 

19:49 Thijs Hermans komt binnen. 
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dit heb ik 

kledinglijn: de 

Marieke het logo 

laten maken. Maud gaat zo zeggen dat we een deal hebben bij Joor It. 

met wat mensen 

punt 18 opgeschreven dat ik het niet snapte, maar 

te maken, vorige keer bleek dat 

’ Dit is gedaanom het te 

boekenactie kunnen 

bij Renee en 

Jemma: Er was onduidelijkheid over waar de boeken werden bezorgd? 

Dat klopt. Ik heb eind augustus de boekenactie overgenomen 

van Ruby en zij heeft mij in contact gebracht met Anne van Studystore. 

Ik had begrepen dat boeken die na de deadline werden besteld thuis 

zouden worden bezorgd maar er bleven maar pakketjes naar het Hok 

komen. Ik heb de mensen voor wie die pakketjes waren een berichtje 

Margot: Dus in de toekomst zullen boeken nog steeds gewoon naar 

Thomas: Ja, het is nog niet mogelijk gebleken om mensen zich online 

hoort zo. Ik heb 

10 activiteiten te doen, dit kon 
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 Geerte: Ik heb nog een h

dit geschreven werd.

 Janita: Uit de enquête bleek dat mensen grotere feesten wilden

hier nog iets mee gedaan?

 Geerte: Ze wilden inderdaad g

gekomen in

feesten kan doen. Dat is o

 Eslin: Er is o

trekken. 

 Geerte: Je kunt ook andere activiteiten als groot beschouwen, 

bijvoorbeeld 

 Janita: Ik denk dat het bijvoorbeeld zou helpen 

te organiseren

gebleken. Ik denk dat 

volgend bes

jaarplanning en promotie soms lastig was. 

voor volgende jaren.

 Tessa: Ik had een beetje hetzelfde puntje maar dan

promotie van 

 Geerte: Zoals te lezen

promoten bij 

colleges zijn 

 Tessa: Waarom

promoten?

 Marga: Dat 

 Margot: Ik, Tessa en Janita volgens mij ook hebben jullie niet echt 

gezien. Het m

daarmee altijd echt 

 Maud: Goed punt, 

het volgend bestuur.Wij 

gedaan, maar 
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Ik heb nog een handje omdat de promotie nog bezig was toen 

geschreven werd. 

Janita: Uit de enquête bleek dat mensen grotere feesten wilden

hier nog iets mee gedaan? 

eerte: Ze wilden inderdaad grootschaliger, dit is vooral

gekomen in workshops. Ik ben zelf van mening dat je moeilijk meer 

feesten kan doen. Dat is ook in de planning niet mogelijk. 

Eslin: Er is ook samengewerkt met ISN om meer mensen aan te 

Geerte: Je kunt ook andere activiteiten als groot beschouwen, 

bijvoorbeeld de bandjesavond. 

enk dat het bijvoorbeeld zou helpen om minder activiteiten 

te organiseren om meer mensen te trekken, dat is uit onze ALV 

gebleken. Ik denk dat het iets is dat doorgegeven kan worden aan 

volgend bestuur om over na te denken. We merkten in ons jaar dat 

jaarplanning en promotie soms lastig was. Dat is iets om mee te geven 

voor volgende jaren. 

Tessa: Ik had een beetje hetzelfde puntje maar dan anders. 

van derdejaars staat namelijk een handje bij.  

Geerte: Zoals te lezen is in het verslag, ik vond het lastig om te 

promoten bij de derdejaars. Ik ben zelf geen derdejaars en 

zijn heel erg verspreid. Volgens mij heb je wel gelijk. 

Tessa: Waarom hebben jullie de derdejaars in het bestuur niet laten 

promoten? 

Dat Is wel gebeurd, bij onze eigen vakken vooral.

Margot: Ik, Tessa en Janita volgens mij ook hebben jullie niet echt 

ezien. Het makkelijkste is promotie bij colleges. Ik denk dat je 

altijd echt veel mensen kunt bereiken. 

Maud: Goed punt, dat is ook goed om door te geven aan Nola ook en 

volgend bestuur.Wij hebben het alleen in onze eigen vakken 

gedaan, maar we geven het door dus. 
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vond het lastig om te 

elf geen derdejaars en hun 

heel erg verspreid. Volgens mij heb je wel gelijk.  

bestuur niet laten 

eigen vakken vooral. 

Margot: Ik, Tessa en Janita volgens mij ook hebben jullie niet echt 

enk dat je 

goed om door te geven aan Nola ook en 

eigen vakken 
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 Geerte: Zijn er v

 

 Maud: Ik was dit jaar Assessor Extern en was 

o.a. de acquisitie.

georganiseerd. 

bestuur. Daarnaast

en heb ik doorgegeven aan 

had ik wat meer aandacht kunnen hebben voor 

ik ook doorgegeven aan 

reflecteren op 

er nog vragen?

 Margot: In 

voor je opvolger. Hoe gaat dat aangepakt worden?

 Maud: Ik heb een uitgebreide inwerksessie georganiseerd voor mijn 

opvolger. Ook is het draaiboek grondig aangepas

 Margot: Misschien 

zetten.  

 Maud: Heb je daar een voorbeeld van?

 Margot: Ja, even kijken

ieder geval opgevallen.

 Maud: Er staat 

opvolger omdat dit het jaarverslag is en niet meer het halfjaarlijkse 

verslag. 

 Tessa: De tra

gedaan. Je hebt ook geld binnengehaald, heel goed!

penningmeester 

vinkje daar onterecht. 

 Maud: Dit is een belangrijk punt waarop ik heb aangestuurd dat het 

komend jaar anders wordt. Het LaSSA

grote groep van 11 bestuur

komt, is lastig qua focus om naast je eigen bestuursjaar doen. Mensen 
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Geerte: Zijn er verder nog vragen over mijn stuk? 

Maud: Ik was dit jaar Assessor Extern en was verantwoordelijk voor

uisitie. Ik heb mijn target ruim gehaald en vijf

georganiseerd. Ik had misschien wel actiever kunnen zijn in het

bestuur. Daarnaast hadden we de leuke LaSSA-groep, dit 

doorgegeven aan mijn opvolger. Qua reflexiviteit, misschien 

wat meer aandacht kunnen hebben voor de commissie. D

oorgegeven aan mijn opvolger. Ik heb dit jaar geleerd 

eren op mijn eigen kunnen. Hier ben ik erg dankbaar voor!

og vragen? 

Margot: In het stuk waar je verder uitlegt zeg je dat alles handig is 

voor je opvolger. Hoe gaat dat aangepakt worden? 

Ik heb een uitgebreide inwerksessie georganiseerd voor mijn 

Ook is het draaiboek grondig aangepast. 

Margot: Misschien is het handig om dit concreter in het 

Maud: Heb je daar een voorbeeld van? 

Margot: Ja, even kijken. Nee, kan het nu niet bedenken.

ieder geval opgevallen. 

Er staat duidelijk aangeven wat is doorgegeven aan mijn 

opvolger omdat dit het jaarverslag is en niet meer het halfjaarlijkse 

rainingen vind ik een hele goede zet. Top dat je dat hebt 

gedaan. Je hebt ook geld binnengehaald, heel goed! Alleen 

penningmeester van de LaSSA is een groot gat gevallen. Ik vind 

vinkje daar onterecht.  

Dit is een belangrijk punt waarop ik heb aangestuurd dat het 

komend jaar anders wordt. Het LaSSA-bestuur, dat bestaat uit een 

oep van 11 bestuursleden waarvan iedereen uit andere steden

, is lastig qua focus om naast je eigen bestuursjaar doen. Mensen 
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dit werkte goed 
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Hier ben ik erg dankbaar voor! Zijn 

stuk waar je verder uitlegt zeg je dat alles handig is 

Ik heb een uitgebreide inwerksessie georganiseerd voor mijn 

het verslag te 

Nee, kan het nu niet bedenken. Het is me in 

aangeven wat is doorgegeven aan mijn 

opvolger omdat dit het jaarverslag is en niet meer het halfjaarlijkse 

t. Top dat je dat hebt 

Alleen bij 

is een groot gat gevallen. Ik vind het 

Dit is een belangrijk punt waarop ik heb aangestuurd dat het 

bestuur, dat bestaat uit een 

sleden waarvan iedereen uit andere steden 

, is lastig qua focus om naast je eigen bestuursjaar doen. Mensen 
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uit andere steden merkten dit ook. Een voorbeeld hiervan is dat ik 

'gezamenlijke penningmeester' was met iemand uit Amsterdam, dat 

was niet erg effic

gemaakt. Volgend jaar zitten er gelukkig twee actieve leden in de 

LaSSA die dichterbij Utrecht wonen en kan zo'n probleem voorkomen 

worden. 

 Margot: Bij punt 5 staa

constitutieborrels 

 Maud: Dat w

aangepast worden.

 Tessa: Daar w

zo vaak verke

 Maud: Bedankt voor de input, ik zal het veranderen.

 Jemma: Ik vroeg me af of je nog je workshops door kan geven aan Jorn 

in verband 

 Maud: Ik geef waarschijnlijk de connecties door aan Jorn, 

hij het ze wel kan 

 Jemma: En s

 Maud: Ja, ik 

 Margot: Kun je toelichting geven bij

 Maud: Er is dit jaar een duidelijk systeem opgezet,

Deze structuur bleek niet goed te werken

binnen de commissie, 

met het hele bestuur.

duidelijke structuur opgezet in een Excel bestand, waarbij iedereen zijn 

contact met bedrijven en voortgang kon tracken. Ook is 

strategie aangepast, 

ik ben van de acquisitie

bekeken wat 1) wat dit bedrijf voor ons kon betekenen, 2) wat hebben 

wij hen te bieden en 3) hoe ga ik dit 

manier die past bij het bedrijf
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uit andere steden merkten dit ook. Een voorbeeld hiervan is dat ik 

'gezamenlijke penningmeester' was met iemand uit Amsterdam, dat 

was niet erg efficiënt. Zij deed de bonnetjes, ik heb de begroting 

gemaakt. Volgend jaar zitten er gelukkig twee actieve leden in de 

LaSSA die dichterbij Utrecht wonen en kan zo'n probleem voorkomen 

Margot: Bij punt 5 staat bij uitleg dat de LaSSA-groep naar 

constitutieborrels gaat. Is dat niet iets voor besturen? 

Maud: Dat was de 'ontmoetingsborrel' van Kwakiutl, dus 

aangepast worden. 

Tessa: Daar worden ze bij Kwakiutl wel boos van. Gênant

verkeerd is gespeld.  

Maud: Bedankt voor de input, ik zal het veranderen. 

Jemma: Ik vroeg me af of je nog je workshops door kan geven aan Jorn 

erband met jouw netwerk. 

Maud: Ik geef waarschijnlijk de connecties door aan Jorn, 

hij het ze wel kan vragen. 

En stel dat hij het samen met je vraagt? 

ik kan bijvoorbeeld in de CC.  

Kun je toelichting geven bij punt 6? 

Er is dit jaar een duidelijk systeem opgezet, het buddy

Deze structuur bleek niet goed te werken. Iedereen had 

binnen de commissie, uiteindelijk heb ik ook acquisitiesessies gehad 

hele bestuur. Dit werkte heel goed. Ik heb daarbij een 

duidelijke structuur opgezet in een Excel bestand, waarbij iedereen zijn 

contact met bedrijven en voortgang kon tracken. Ook is 

strategie aangepast, in plaats van bedrijven te contacten met: 

de acquisitie van Itiwana’, hebben we specifiek per bedrijf 

bekeken wat 1) wat dit bedrijf voor ons kon betekenen, 2) wat hebben 

en te bieden en 3) hoe ga ik dit brengen op een persoonlijke 

manier die past bij het bedrijf. Zo zagen we dat dit soms heel goed 
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Jemma: Ik vroeg me af of je nog je workshops door kan geven aan Jorn 

Maud: Ik geef waarschijnlijk de connecties door aan Jorn, ik denk dat 

het buddy-systeem. 

 eigen taken 

esessies gehad 

Dit werkte heel goed. Ik heb daarbij een 

duidelijke structuur opgezet in een Excel bestand, waarbij iedereen zijn 

contact met bedrijven en voortgang kon tracken. Ook is hierbij de 

n plaats van bedrijven te contacten met:  ‘Hallo, 

tiwana’, hebben we specifiek per bedrijf 

bekeken wat 1) wat dit bedrijf voor ons kon betekenen, 2) wat hebben 

op een persoonlijke 

. Zo zagen we dat dit soms heel goed 
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werkte en we direct respons kregen en soms niet.

 Tessa: Even over de LaSSA

 Lenne: Die zitten goed vol

om meer motivatie te hebben. 

 Tessa: De LaSSA

boekje, wat is de toekomst ervan en het idee?

 Maarten: Dat het in boekje stond 

miscommunicatie, 

mensen duidelijk gemaakt.

 Maud: Er is

naast de commissies

mensen over

afgelopen jaren

naast hun andere commissies deden.

 Tessa: Maar je belooft mensen dingen die er n

 Maud: Het w

activeren naar de activiteiten te gaan. Dat g

jaar goed, daarna 

Jorn over gehad,

commissie zou worden zou

denken over

 Ruben: Is de

 Maud: Ja, alleen 

 Ruben: Ben jij het n

 Jorn: Ja, vooral 

is zoals gezegd vrijblijvend. 

 Ruben: Zijn er vanuit ande

opkomst is het probleem van de 

bijvoorbeeld landeli

laten doen.

 Tessa: Het p
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werkte en we direct respons kregen en soms niet. 

Even over de LaSSA-gang, hoe vol zitten jullie commissies 24?

Lenne: Die zitten goed vol, alleen de AA heeft twee mensen met Jorn 

om meer motivatie te hebben.  

De LaSSA-gang is geen officiële commissie en mag niet in het 

, wat is de toekomst ervan en het idee? 

Maarten: Dat het in boekje stond van het nieuwe bestuur 

miscommunicatie, dit hebben we tijdens de info-borrel wel 

duidelijk gemaakt. 

Maud: Er is wel goed gecommuniceerd dat dit om een groep ging 

naast de commissies. Het was meer bedoeld qua promotie om meer 

over te halen naar de LaSSA te komen, vanwege lage opkomst 

afgelopen jaren. Zo zaten er veel enthousiaste eerstejaars in, die dit 

naast hun andere commissies deden. 

Tessa: Maar je belooft mensen dingen die er niet zijn. 

Maud: Het was een vrijblijvende groep, met als doel om

naar de activiteiten te gaan. Dat ging aan het begin van het 

, daarna heb ik het meer vrij gelaten. Daar heb ik het met 

Jorn over gehad, dat is ook aan het nieuwe bestuur. Als het een

commissie zou worden zouden het volgend bestuur en Jorn 

denken over de functie ervan en de eventuele uitbreiding hiervan

Is de LaSSA-groep alleen bij Itiwana? 

alleen in Leiden. 

Ruben: Ben jij het nog van plan Jorn? 

a, vooral om naar veel activiteiten te gaan en te promoten. Het 

s zoals gezegd vrijblijvend.  

ijn er vanuit andere verenigingen zulke groepen? Dus de 

pkomst is het probleem van de LaSSA? Misschien is het een idee 

ijvoorbeeld landelijk groepjes op te zetten of de LaSSA 

laten doen. 

Tessa: Het probleem is meer dat je een extra bestuurstaak in het leven 
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roept. Ik denk dat het dit jaar alleen bij de eerste activiteit 

aanwezigen opleverde. 

 Eslin: Laten we dit 

 Renee-Louise: Wat vond je van 

het WDO? 

 Maud: Ik vond het 

bijvoorbeeld 

'debat' is misschien ook een beetje eng voor mense

vanuit de LaSSA om 

had een spreker Public Speaking geregeld. 

overeen met WDO en 

georganiseerd

ging en WDO

hapjes en drankjes geregeld om meer mensen aan te trekken. 

wel belangrijk d

 Eslin: Heb je 

 Renee-Louise: We hebben n

contactpersoon

communicatie te 

anderen ook. 

 Margot: Ik vroeg me af, nadat wij zo een probleem hadden met 

hoofdsponsor, hoe staat het er

 Maud: De Eeuwige Student wilde eerst wel 

is een nieuwe eigenaar 

nieuw contract opgesteld. Wij hebben nog wel geld ontvangen. Ook 

van Joor It.

 Margot: Dus het g

gebeurt is onduidelijk?

 Maud: Jorn heeft al 

aankomend jaar.

 Janita: Ik begreep dat
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roept. Ik denk dat het dit jaar alleen bij de eerste activiteit 

aanwezigen opleverde.  

Laten we dit verplaatsen naar het discussieblok. 

Louise: Wat vond je van de samenwerking tussen de LaSSA

 

Ik vond het lastig, mensen uit andere steden ervaarden 

bijvoorbeeld het debat niet altijd als sprankelend. Het idee van een 

misschien ook een beetje eng voor mensen. Toen kwam 

vanuit de LaSSA om de opzet te veranderen. Ik stemde hiermee in en 

had een spreker Public Speaking geregeld. Uiteindelijk kwam dit niet 

overeen met WDO en is er toch wel een debat zoals altijd

georganiseerd. Toen is afgesproken dat wij LaSSA over de organisatie 

WDO over de inhoud, dat was leuk. Zo had ik dan

hapjes en drankjes geregeld om meer mensen aan te trekken. 

wel belangrijk duidelijk te overleggen wat het WDO en Itiwana doen.

eb je misschien suggesties Renee-Louise? 

Louise: We hebben nu in het WDO-bestuur Lenne als 

contactpersoon tussen Itiwana en LaSSA, dus hopen zo de 

communicatie te verbeteren. Dit vind ik een goede zet, hopelijk 

anderen ook.  

Margot: Ik vroeg me af, nadat wij zo een probleem hadden met 

hoofdsponsor, hoe staat het er nu voor? 

Eeuwige Student wilde eerst wel als hoofdsponsor, maar

nieuwe eigenaar gekomen dus heeft het nieuwe bestuur 

nieuw contract opgesteld. Wij hebben nog wel geld ontvangen. Ook 

Joor It. 

Margot: Dus het geld van afgelopen jaar is binnen, maar wat er nu 

gebeurt is onduidelijk? 

Maud: Jorn heeft al een contract met de Eeuwige Student

aankomend jaar. 

Janita: Ik begreep dat juist dat de €350,- niet was ontvangen? 
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Toen kwam 
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de 

goede zet, hopelijk 

Margot: Ik vroeg me af, nadat wij zo een probleem hadden met de 

hoofdsponsor, maar er 

nieuwe bestuur een 

nieuw contract opgesteld. Wij hebben nog wel geld ontvangen. Ook 

afgelopen jaar is binnen, maar wat er nu 

Student voor 

niet was ontvangen?  
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 Maud: Jawel.

 Janita: Maar 

nog €350? 

 Maud: Dat is dus al ontvangen, ik ga ook nog praten met 

eigenaar om te kijken of we nog iets met oude contract kunnen. 

 Janita: Over hoeveel geld zou het nog gaan voor 

activiteiten?

 Maud: Dat 

favo locatie is

 Tessa: Jorn heeft een getekend contract?

autoriteit? 

 Jorn: Hij heeft het getekend. 

 Maud: Jorn had moeten wachten. 

 Janita: Kan er niet een nieuw contract worden getekend met 

nieuwe datum?

 Maud: Jorn kan langs

 Margot: Anders kan het 

 Janita: De AA

het verslag te zien. Waarom is dat niet benoemd?

 Eslin: Dat d

 

 Marga: Het promotiehoekje heeft Eslin gedaan, dat heeft zij steeds 

verzorgd. Algemene Itiwana

zagen geen meerwaarde naast 

zelf. We hebben er v

alleen vinkjes. Ik heb de f

dergelijke. Bij het v

omdat ik niet het gevoel heb dat de input is vergroot t

vorig jaar. Ik had staan: l

wat ik daarmee bedoel

de Instagram en S
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Maud: Jawel. 

Janita: Maar er staat €400,- inbegroot van Eeuwige Student

 

Maud: Dat is dus al ontvangen, ik ga ook nog praten met 

om te kijken of we nog iets met oude contract kunnen. 

Janita: Over hoeveel geld zou het nog gaan voor de laatste 

activiteiten? 

Maud: Dat moet ik bespreken. Was soms ook lastig omdat het niet de 

o locatie is, dus we activiteiten moesten afzeggen daar

Tessa: Jorn heeft een getekend contract? Op basis van welke 

 

Jorn: Hij heeft het getekend.  

Maud: Jorn had moeten wachten.  

Janita: Kan er niet een nieuw contract worden getekend met 

nieuwe datum? 

Maud: Jorn kan langsgaan om de datum aanpassen.  

nders kan het misschien wel ongeldig worden verklaard. 

AA-commissie is uit elkaar gevallen, maar dat is 

verslag te zien. Waarom is dat niet benoemd? 

Eslin: Dat doen we bij de AA-commissie. 

Marga: Het promotiehoekje heeft Eslin gedaan, dat heeft zij steeds 

verzorgd. Algemene Itiwana-posters hebben we niet gedaan, 

zagen geen meerwaarde naast de flyer en de posters voor

zelf. We hebben er verder geen aandacht aan besteed. Verder

alleen vinkjes. Ik heb de flyers gedaan, de Facebook bijgehouden en 

dergelijke. Bij het vergroten van de input van leden staat 

omdat ik niet het gevoel heb dat de input is vergroot ten 

Ik had staan: leden een platform bieden, ik was vergeten 

wat ik daarmee bedoelde aan het begin van het jaar. Het b

de Instagram en Snapchat gaat door naar volgend jaar dus 
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Maud: Dat is dus al ontvangen, ik ga ook nog praten met de nieuwe 

om te kijken of we nog iets met oude contract kunnen.  

laatste 

ook lastig omdat het niet de 

, dus we activiteiten moesten afzeggen daar. 

Op basis van welke 

Janita: Kan er niet een nieuw contract worden getekend met een 

ongeldig worden verklaard.  

maar dat is nergens in 

Marga: Het promotiehoekje heeft Eslin gedaan, dat heeft zij steeds 

posters hebben we niet gedaan, we 

posters voor activiteiten 

erder geen aandacht aan besteed. Verder heb ik 

ook bijgehouden en 

staat een kruisje 

en opzichte van 

atform bieden, ik was vergeten 

de aan het begin van het jaar. Het beheren van 

napchat gaat door naar volgend jaar dus daar heb ik 
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nog een handje. Over het v

slordig, ik kijk

jaar wel opmerkingen over gemaakt. Zijn er nog vragen?

 Margot: Ik lag volgens mij nog in bed toen ik werd uitgenodigd voor ‘je 

moeder’. Ik vond het t

echt niet doen. 

 Marga: Dat w

haar zien dat ze evenementen in Itiwana moest aanmaken. Per 

ongeluk heb ik toen 

dacht dat ik het uit had gezet, 

 Margot: Let er op hoe je dan zoiets noemt. Je weet nooit wat er online 

blijft staan of niet.

 Eslin: Ik denk dat we het nu als een fout kunnen beschouwen, er is van 

geleerd. 

 Janita: Waarom zit je de hele tijd op je mobiel?

 Marga: Omdat ik geen laptop bij me heb

houden. 

 Janita: Het komt een beetje onprofessioneel

eerder gezegd. 

 Marga: Zijn er n

 Ruben: Dat hele verhaal over slordig zijn, was jij de eindredacteur?

 Marga: Ik was

zoals in de Itiweek of op de Facebook

dat daar weleens wat foutjes in zitten. 

 Ruben: Je hebt g

het na te kijken.

 Marga: Dat i

 Tessa: Ik vind het een hele goede zet om een fotocomlid in 

fotowedstrijd te gooien. Dat w

 Marga: Dat w

 Marieke: Ja
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nog een handje. Over het verloop van het jaar: ik vind mezelf nogal 

kijk meer naar of alles is gedaan. Daar zijn het afgelopen 

jaar wel opmerkingen over gemaakt. Zijn er nog vragen?

Margot: Ik lag volgens mij nog in bed toen ik werd uitgenodigd voor ‘je 

moeder’. Ik vond het toen niet heel grappig, nu wel. Maar dit k

niet doen.  

Marga: Dat was geen grapje. Ik was Nola aan het inwerken en liet 

haar zien dat ze evenementen in Itiwana moest aanmaken. Per 

heb ik toen mensen uitgenodigd. Mijn excuses hiervoor. Ik 

dacht dat ik het uit had gezet, dat was niet zo. 

Let er op hoe je dan zoiets noemt. Je weet nooit wat er online 

blijft staan of niet. 

Eslin: Ik denk dat we het nu als een fout kunnen beschouwen, er is van 

Janita: Waarom zit je de hele tijd op je mobiel? 

Marga: Omdat ik geen laptop bij me heb. Zo kan ik het verslag er bij 

anita: Het komt een beetje onprofessioneel over, dat is denk ik 

eerder gezegd.  

Marga: Zijn er nog meer vragen over mijn deel? 

Ruben: Dat hele verhaal over slordig zijn, was jij de eindredacteur?

Marga: Ik was de hoofdredacteur van de ICA. Ik bedoel meer in dingen 

in de Itiweek of op de Facebook. Bij de vorige ALV werd gezegd 

dat daar weleens wat foutjes in zitten.  

Ruben: Je hebt goede zelfkennis, maar je zou iemand kunnen vragen 

het na te kijken. 

Dat is af en toe gebeurd, maar het schoot er soms ook bij in.

ind het een hele goede zet om een fotocomlid in 

fotowedstrijd te gooien. Dat was dit jaar heel succesvol.

Marga: Dat was ook op aanraden van Simone. 

Marieke: Ja, dat was ik dus. Ik was eerstejaars en vond het heel leuk 
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Margot: Ik lag volgens mij nog in bed toen ik werd uitgenodigd voor ‘je 

oen niet heel grappig, nu wel. Maar dit kun je 

as geen grapje. Ik was Nola aan het inwerken en liet 
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Eslin: Ik denk dat we het nu als een fout kunnen beschouwen, er is van 

Zo kan ik het verslag er bij 

is denk ik ook al 

Ruben: Dat hele verhaal over slordig zijn, was jij de eindredacteur? 

oofdredacteur van de ICA. Ik bedoel meer in dingen 

vorige ALV werd gezegd 

oede zelfkennis, maar je zou iemand kunnen vragen 

schoot er soms ook bij in. 

ind het een hele goede zet om een fotocomlid in de 

as dit jaar heel succesvol. 
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maar kreeg wel een beetje de opdracht om mensen te regelen die 

dingen konden doen.

persoon in volgende jaren is wel handig. 

 Nola: Er gaan nu twee eerstejaars commissieleden

fotowedstrijd meewerken.

 Tessa: Nog een puntje, 

verslag staat. Je had gezegd dat je aanwezigheid niet zo goed was. 

Hoe hebben jullie dat met elkaar aangepakt?

 Marga: Dat w

 Thomas: Dat h

 Eslin: We gaan nu door naar de commissies.

 

 Maud: Over de AA

in de AA. De t

meegegeven dat dat meer kan. Bij p

sturing kunnen geven om dit te bevorderen. Acq

heel lastig dus 

het geprobeerd maar 

behaald. Een g

motivatie van mensen

Zijn er nog vragen?

 Margot: Over de AA, ik weet dat daar wat opmerkingen over zijn 

geweest vorige keer. Ik dacht aan de hand daarvan dat je in gesprek 

zou gaan met Elisa.

 Maud: Ik heb dat gesprek gehad met Elisa.

 Elisa: Je zou ook spreken met Janita.

 Maud: Dat is niet gebeurd. Vond het gesprek met jou in ieder geval 

goed. 

 Janita: Er was wel een a

 Maud: Had je een

 Janita: Misschien, weet het niet. 
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maar kreeg wel een beetje de opdracht om mensen te regelen die 

dingen konden doen. Dat vond ik lastig dusbegeleiding voor die 

persoon in volgende jaren is wel handig.  

Nola: Er gaan nu twee eerstejaars commissieleden aan de 

fotowedstrijd meewerken. 

Tessa: Nog een puntje, ik weet niet of het in het oude of nieuwe 

staat. Je had gezegd dat je aanwezigheid niet zo goed was. 

Hoe hebben jullie dat met elkaar aangepakt? 

Marga: Dat was in verband met persoonlijke omstandigheden.

Thomas: Dat hebben we intern besproken, dat was goed. 

Eslin: We gaan nu door naar de commissies. 

Over de AA-commissie. Ik denk dat de structuur wel beter kon 

in de AA. De trainingen gingen dus goed. Over brainstormen heb i

meegegeven dat dat meer kan. Bij professionaliteit had ik meer 

sturing kunnen geven om dit te bevorderen. Acquisitie vinden mensen 

heel lastig dus het is lastig om mensen gemotiveerd te houden. Ik h

het geprobeerd maar het kan altijd beter. De doelen zijn 

behaald. Een gelijke taakverdeling komt op hetzelfde neer, 

motivatie van mensen is belangrijk. Ik heb veel van dit jaar geleerd. 

Zijn er nog vragen? 

Margot: Over de AA, ik weet dat daar wat opmerkingen over zijn 

geweest vorige keer. Ik dacht aan de hand daarvan dat je in gesprek 

ou gaan met Elisa. 

Maud: Ik heb dat gesprek gehad met Elisa. 

Elisa: Je zou ook spreken met Janita. 

Maud: Dat is niet gebeurd. Vond het gesprek met jou in ieder geval 

Janita: Er was wel een afspraak maar toen is er iets tussengekomen.

Maud: Had je een samenkomen nog goed gevonden? 

Janita: Misschien, weet het niet.  
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maar kreeg wel een beetje de opdracht om mensen te regelen die 

egeleiding voor die 

aan de 

oude of nieuwe 

staat. Je had gezegd dat je aanwezigheid niet zo goed was. 

andigheden. 

ebben we intern besproken, dat was goed.  

uctuur wel beter kon 

rainstormen heb ik 

rofessionaliteit had ik meer 

vinden mensen 

mensen gemotiveerd te houden. Ik heb 

oelen zijn wel ruim 

deling komt op hetzelfde neer, de 

eel van dit jaar geleerd. 

Margot: Over de AA, ik weet dat daar wat opmerkingen over zijn 

geweest vorige keer. Ik dacht aan de hand daarvan dat je in gesprek 

Maud: Dat is niet gebeurd. Vond het gesprek met jou in ieder geval 

raak maar toen is er iets tussengekomen. 
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 Maud: Ben er niet helemaal meer

om evaluatie door te geven aan commissieleden.

 Tessa: Dus na

gedaan?Waarom niet?

 Maud: Ik had mijn target behaald.Dit heb

meegegeven

mensen op eigen initiatief te laten werken. 

 Jemma: Ik probeer een eindigend punt te maken. Ik weet niet wat er is 

gebeurd, maar het lijkt me goed om na zo’n situatie met een soort te 

groep te praten. Ook om het af te sluiten. 

behaald. 

 Maud: Dat is denk ik wel een goed punt. 

 Tessa: Wat ik nog wil meegeven is dat er dingen wel in het ve

naar voren moeten komen. Het kan n

maneschijn

is gestopt als het ware. Dat m

 Maud: Dat vond ik lastig, ik wil

doet. Ik wil niet anderen de schuld meer geven.

 Tessa: Je hoeft geen namen te noemen, 

in. Dat je commissie vanaf februari is gestopt en dat het niet 

afgesloten. Je commissie kun je wel los bespreken. Het is nu compact 

gehouden. 

 

 Geerte: Het commissiegedeelte sluit heel erg aan op het algemene 

gedeelte. Ik heb dertien activiteiten georganiseerd, ik vond het een 

goede samenwerking

veranderen. Ook bij de uitleg van punt 5 daaronder staat dat het wel is 

gelukt. Nog vragen?

 Jemma: Vanuit ouderejaars die ik ken 

meer waarderen als het g

gratis drank. 
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Maud: Ben er niet helemaal meer achter aan gegaan. Het is wel g

om evaluatie door te geven aan commissieleden. 

Tessa: Dus na de halfjaarlijkse ALV heb je niks meer met 

?Waarom niet? 

Maud: Ik had mijn target behaald.Dit heb ik ook aan Jorn 

meegegeven: je kunt mensen niet dwingen, ik heb toen besloten

mensen op eigen initiatief te laten werken.  

Jemma: Ik probeer een eindigend punt te maken. Ik weet niet wat er is 

gebeurd, maar het lijkt me goed om na zo’n situatie met een soort te 

groep te praten. Ook om het af te sluiten. Ook al zijn de targets 

Maud: Dat is denk ik wel een goed punt.  

essa: Wat ik nog wil meegeven is dat er dingen wel in het ve

naar voren moeten komen. Het kan niet alleen rozengeur en 

maneschijn zijn. Er staat nergens in dat de commissie na een half

is gestopt als het ware. Dat moet wel toegelicht en uitgelegd

Maud: Dat vond ik lastig, ik wilde niet zeggen dat niemand iets meer 

doet. Ik wil niet anderen de schuld meer geven. 

Tessa: Je hoeft geen namen te noemen, maar het kan er uitgebreider 

in. Dat je commissie vanaf februari is gestopt en dat het niet 

afgesloten. Je commissie kun je wel los bespreken. Het is nu compact 

gehouden.  

Geerte: Het commissiegedeelte sluit heel erg aan op het algemene 

gedeelte. Ik heb dertien activiteiten georganiseerd, ik vond het een 

goede samenwerking. Het kruisje hier hoort niet. Dat ga ik nog 

veranderen. Ook bij de uitleg van punt 5 daaronder staat dat het wel is 

Nog vragen? 

Jemma: Vanuit ouderejaars die ik ken is er de feedback dat ze het 

meer waarderen als het gala een chique locatie heeft in plaats van 

drank.  
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niks meer met je commissie 
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ik heb toen besloten 

Jemma: Ik probeer een eindigend punt te maken. Ik weet niet wat er is 

gebeurd, maar het lijkt me goed om na zo’n situatie met een soort te 

Ook al zijn de targets 

essa: Wat ik nog wil meegeven is dat er dingen wel in het verslag 

iet alleen rozengeur en 

taat nergens in dat de commissie na een half jaar 

oet wel toegelicht en uitgelegd werden. 

niet zeggen dat niemand iets meer 

maar het kan er uitgebreider 

in. Dat je commissie vanaf februari is gestopt en dat het niet echt is 

afgesloten. Je commissie kun je wel los bespreken. Het is nu compact 

Geerte: Het commissiegedeelte sluit heel erg aan op het algemene 

gedeelte. Ik heb dertien activiteiten georganiseerd, ik vond het een 

a ik nog 

veranderen. Ook bij de uitleg van punt 5 daaronder staat dat het wel is 

feedback dat ze het 

ala een chique locatie heeft in plaats van 
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 Geerte: Dat was 

met het locati

weuiteinde

een van de laatste opties. Er w

zelf.  

 Lana: Ik ben al bezig een locatie te regelen

 Tessa: Complimentje voor d

een redelijk 

 Geerte: Ik denk niet dat de hoeveelheid invloed had op de opkomst 

door de variëteit

promotie lag. Je hebt activiteiten waar je een hoge opkomst wil 

hebben. Sommige zijn prima als het kleinschalig is.

 Samoa: Het was ook niet essentieel voor entreegeld bijvoorbeeld.

 Geerte: Ik d

heeft geleden.

 Tessa: Maar bijvoorbeeld 

garanties in 

 Jorn: Nee. 

 Geerte: Zijn er n

 Jemma: Ik had een idee om internationals en masters te bereiken. Ik 

wil heel graag dingen doen en mensen leren kennen. Mensen zijn nu 

aan het settlen dus kan Lana misschien kijken of er een activiteit in 

september of o

 Lana: Ik neem het mee.

 Margot: Als er masters komen, zorg dat het in het Engels is vertaald. 

Als er belangstelling

het Engels. 

 Eslin: Marga en Nola hebben 

brief naar de leden wordt gestuurd. 

 Margot: Gaat de 

 Eslin: Dat is i
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Geerte: Dat was in eerste instantie ook de bedoeling, helaas waren er 

locatie regelen een paar misstapjes. Daarom hadden 

uiteindelijk een goedkopere locatie, in verband met de

een van de laatste opties. Er was geen bar, dus regelden we 

en al bezig een locatie te regelen! 

Tessa: Complimentje voor de out-of-the-box activiteiten. Er was w

een redelijk lage opkomst, hoe kijk je terug op de 13 activiteiten?

Geerte: Ik denk niet dat de hoeveelheid invloed had op de opkomst 

variëteit binnen de activiteiten. Ik denk dat dit meer aan de 

promotie lag. Je hebt activiteiten waar je een hoge opkomst wil 

hebben. Sommige zijn prima als het kleinschalig is. 

et was ook niet essentieel voor entreegeld bijvoorbeeld.

Geerte: Ik denk ook niet dat de kwaliteit van de activiteiten er onder 

heeft geleden. 

Tessa: Maar bijvoorbeeld de Eeuwige Student heeft geen bepaalde 

garanties in het contract? 

 

Zijn er nog vragen voor de Acticom? 

k had een idee om internationals en masters te bereiken. Ik 

wil heel graag dingen doen en mensen leren kennen. Mensen zijn nu 

aan het settlen dus kan Lana misschien kijken of er een activiteit in 

september of oktober kan worden georganiseerd voor deze doelgroep.

Lana: Ik neem het mee. 

Margot: Als er masters komen, zorg dat het in het Engels is vertaald. 

Als er belangstelling vanuit de internationals voor is, doe het dan in 

 

Eslin: Marga en Nola hebben afgesproken dat er een aparte Engelse 

brief naar de leden wordt gestuurd.  

Gaat de Facebook ook in het Engels? 

Eslin: Dat is iets voor het volgende bestuur. Zijn er nog vragen?
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helaas waren er 
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box activiteiten. Er was wel 

lage opkomst, hoe kijk je terug op de 13 activiteiten? 

Geerte: Ik denk niet dat de hoeveelheid invloed had op de opkomst 

Ik denk dat dit meer aan de 

promotie lag. Je hebt activiteiten waar je een hoge opkomst wil 

et was ook niet essentieel voor entreegeld bijvoorbeeld. 

enk ook niet dat de kwaliteit van de activiteiten er onder 

Eeuwige Student heeft geen bepaalde 

k had een idee om internationals en masters te bereiken. Ik 

wil heel graag dingen doen en mensen leren kennen. Mensen zijn nu 

aan het settlen dus kan Lana misschien kijken of er een activiteit in 

tober kan worden georganiseerd voor deze doelgroep. 

Margot: Als er masters komen, zorg dat het in het Engels is vertaald. 

is, doe het dan in 

afgesproken dat er een aparte Engelse 

og vragen? 
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 Ruben: Ik ben bij geen enkele activiteit geweest, maar hulde voor de 

creativiteit. Geniaal!

 Geerte: Dankj

 

 Maarten: Het 

nog niet is. Aan het begin van september ging Ki

werd ziek. We hebben ge

in te kunnen zetten voor 

was er het 

de werkhouding gelijk houden: Ernst is uit de commissie gestapt, dat 

hebben we onderlin

reflectie: na elke Bulletin 

er nog vragen?

 Tessa: Ik moet zelf bekennen dat 

EHBLO is veranderd naar ‘Hoe overleef ik Veldwerk?’.

 Jemma: Maar het heet geen BLO meer.

 Eslin: Ik denk niet dat het terugveranderd gaat worden naar EHBLO.

 Janita: Geerte je wilde je laatste activiteit vandaag presenteren maar 

dat is het wisselfeest dus 

 

 Jemma: Ruby heeft leuke activiteiten 

 

 Marga: Dan de 

taakverdeling opgesteld. Het f

gegeven moment werd er minder vergaderd daardoor maar dat 

verslechterde

kunnen.  

 Janita: Ik vind de sfeerimpressie van de week echt super leuk!

 

 Marga: Dan nu de ICA. Wat heb ik te zeggen? We hebben ni

uitloop gehad. Alles was op tijd af, maar 
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k ben bij geen enkele activiteit geweest, maar hulde voor de 

eativiteit. Geniaal! 

Geerte: Dankjewel.  

Het Bulletin. Ik zal eerst even verklaren waarom de vierde er 

nog niet is. Aan het begin van september ging Kimberly weg en Sanne 

werd ziek. We hebben gewacht tot na het EJW om daarover dingen er 

in te kunnen zetten voor de eerstejaars. Nu is ‘ie bij de drukker. E

 idee voor nieuwe rubrieken, dat is niet echt gebeurd. Over 

erkhouding gelijk houden: Ernst is uit de commissie gestapt, dat 

hebben we onderling verdeeld en in evenwicht gehouden. Qua 

eflectie: na elke Bulletin is er geëvalueerd, dat moet er in blijven. Zijn 

og vragen? 

Tessa: Ik moet zelf bekennen dat ik het jammer vind dat 

EHBLO is veranderd naar ‘Hoe overleef ik Veldwerk?’. 

ma: Maar het heet geen BLO meer. 

Eslin: Ik denk niet dat het terugveranderd gaat worden naar EHBLO.

Janita: Geerte je wilde je laatste activiteit vandaag presenteren maar 

wisselfeest dus dat kan niet echt. 

Jemma: Ruby heeft leuke activiteiten georganiseerd. 

Dan de Fotocom. We hebben aan het begin van het jaa

taakverdeling opgesteld. Het functioneerde op zich goed, op een 

gegeven moment werd er minder vergaderd daardoor maar dat 

verslechterde de communicatie en motivatie. Het evalueren zou beter 

Janita: Ik vind de sfeerimpressie van de week echt super leuk!

Dan nu de ICA. Wat heb ik te zeggen? We hebben ni

uitloop gehad. Alles was op tijd af, maar de ICA’s kwamen later uit 
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Eslin: Ik denk niet dat het terugveranderd gaat worden naar EHBLO. 

Janita: Geerte je wilde je laatste activiteit vandaag presenteren maar 

We hebben aan het begin van het jaar een 

unctioneerde op zich goed, op een 

gegeven moment werd er minder vergaderd daardoor maar dat 

valueren zou beter 

Janita: Ik vind de sfeerimpressie van de week echt super leuk! 

Dan nu de ICA. Wat heb ik te zeggen? We hebben niet veel 

ICA’s kwamen later uit 
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door problemen met 

fout bij de drukker. Daardoor werden de ICA’s pas drie weken later 

bezorgd. Zodoende waren beide ICA’s een maandje later. 

vragen? 

 Tessa: Ik heb een v

worden doorgezet?

 Marga: Er is een enquête uitgegaan met de vraag wat mensen zouden 

willen. Mensen zagen er wel wat in om het alleen op pdf te doen. Dit is 

iets voor het volgend bestuur om in hun beleid te zetten. 

 Eslin: Misschien kan Lenne er iets over zeggen?

 Lenne: Wij gaan er nog over nadenken.

 Janita: Er moet ook gekeken worden naar de deal met 4all

Daarmee is er nu eigenlijk een belachelijk goede deal.

 Marga: Daar hadden wij het ook over. Volgens Maarten bet

een halvering van het aantal oplages 

kostenvermindering.

 Margot: Jullie moeten o

wel willen schrijven voor iets dat online gezet gaat worden. 

 Eslin: Dat is i

nog vragen?

 Jemma: De l

 Marga: Zoals ik zei waren er problemen bij de drukker. 

 Jemma: Ik vond het zelf wel tegenvallen.

 Eslin: Zijn er verder nog vragen? 

 

 Eslin: Dan het Mentoraat, bij 

en Thomas.

 Margot: Er waren weinig inschrijven voor het EJW, hoe komt dat en 

hoe is dat financieel opgelost?

 Maarten: Daar kom ik bij het financieel verslag op. Er was overigens 

helaas een verkeerde datum doorgegeven aan de Eerstejaars voor het 
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door problemen met het converteren naar pdf en daarna was er een 

fout bij de drukker. Daardoor werden de ICA’s pas drie weken later 

bezorgd. Zodoende waren beide ICA’s een maandje later. 

Tessa: Ik heb een vraagje over het duurzaamheidsbeleid, hoe gaat dat 

worden doorgezet? 

Marga: Er is een enquête uitgegaan met de vraag wat mensen zouden 

willen. Mensen zagen er wel wat in om het alleen op pdf te doen. Dit is 

iets voor het volgend bestuur om in hun beleid te zetten. 

Misschien kan Lenne er iets over zeggen? 

: Wij gaan er nog over nadenken. 

Janita: Er moet ook gekeken worden naar de deal met 4all

Daarmee is er nu eigenlijk een belachelijk goede deal. 

Marga: Daar hadden wij het ook over. Volgens Maarten bet

en halvering van het aantal oplages namelijk geen hoge 

kostenvermindering. 

Margot: Jullie moeten ook goed nadenken over copyright. Of mensen

willen schrijven voor iets dat online gezet gaat worden. 

Eslin: Dat is iets dat je bijvoorbeeld bij de WOM kan voorleggen. Zijn er 

nog vragen? 

Jemma: De laatste ICA was een beetje met pixels. 

Marga: Zoals ik zei waren er problemen bij de drukker.  

Jemma: Ik vond het zelf wel tegenvallen. 

Eslin: Zijn er verder nog vragen?  

Eslin: Dan het Mentoraat, bij vragen kunnen jullie terecht bij Maarten 

en Thomas. 

Margot: Er waren weinig inschrijven voor het EJW, hoe komt dat en 

hoe is dat financieel opgelost? 

Maarten: Daar kom ik bij het financieel verslag op. Er was overigens 

helaas een verkeerde datum doorgegeven aan de Eerstejaars voor het 
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en naar pdf en daarna was er een 

fout bij de drukker. Daardoor werden de ICA’s pas drie weken later 

bezorgd. Zodoende waren beide ICA’s een maandje later. Zijn er nog 

duurzaamheidsbeleid, hoe gaat dat 

Marga: Er is een enquête uitgegaan met de vraag wat mensen zouden 

willen. Mensen zagen er wel wat in om het alleen op pdf te doen. Dit is 

iets voor het volgend bestuur om in hun beleid te zetten.  

Janita: Er moet ook gekeken worden naar de deal met 4all-prints. 

Marga: Daar hadden wij het ook over. Volgens Maarten betekende 

geen hoge 

ok goed nadenken over copyright. Of mensen 

willen schrijven voor iets dat online gezet gaat worden.  

WOM kan voorleggen. Zijn er 

 

vragen kunnen jullie terecht bij Maarten 

Margot: Er waren weinig inschrijven voor het EJW, hoe komt dat en 

Maarten: Daar kom ik bij het financieel verslag op. Er was overigens 

helaas een verkeerde datum doorgegeven aan de Eerstejaars voor het 
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EJW. Er wilden wel heel veel mensen mee, maar veel mensen konden 

helaas niet. 

 Thomas: Ik heb een draaiboek gemaakt voor

zorgen dat de communicatie met Nina goed verloopt en dit soort 

problemen in de toekomst niet meer voor zullen komen.

 Margot: Ik had ook al een draaiboek gemaakt, maar prima.

 

 Eslin: De Survivalcom. 

We hebben het wat anders gedaan dan vorige jaar. We gingen n

een andere locatie en 

systeem en 

maar er werd goed op gereageerd. Ik heb oo

ik was er niet van op de hoogte dat dat

 Tessa: Wat ik de afgelopen jaren te horen heb gekregen is dat het 

populair was onder ouderejaars. Dit jaar 

dat vonden mensen heel jammer d

er uit was. Dat er 

 Eslin: Als ik daar op mag reageren: dat snap ik maar ik vond het leuk 

om iets nieuws te proberen. Misschien kan daar op een andere manier 

iets aan gedaan worden. Goed dat je het

 Tessa: Maar dat het niet helemaal afgelegen was…

 Janita: Mag ik even? Ik heb het er met Jemma over gehad en 

hebben als tip: het is prima om lekker activiteiten te organiseren, 

maar communiceer ook duidelijk dat het niet hoeft. 

 Eslin: Dat h

 Thomas: Ja

 Janita: Je had in 

vorige survivalweekend 

 Eslin: Ik zal het aanpassen.

 Jemma: Ik dacht dat het duurder was dan voorgaande jaren qua geld. 

Als het duurder wordt is het misschien een goed idee om het met leden 
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EJW. Er wilden wel heel veel mensen mee, maar veel mensen konden 

helaas niet.  

Thomas: Ik heb een draaiboek gemaakt voor het Mentoraat om te 

zorgen dat de communicatie met Nina goed verloopt en dit soort 

problemen in de toekomst niet meer voor zullen komen.

Margot: Ik had ook al een draaiboek gemaakt, maar prima.

urvivalcom. We hebben geen traditionele evaluatie

We hebben het wat anders gedaan dan vorige jaar. We gingen n

andere locatie en hebben een soort spel geïntroduceerd. Het 

ysteem en de opzet van vorige jaren hebben we niet echt doorgepakt 

ar er werd goed op gereageerd. Ik heb ook een draaiboek gemaakt, 

ik was er niet van op de hoogte dat dat er was. Mijn excuses hiervoor. 

Tessa: Wat ik de afgelopen jaren te horen heb gekregen is dat het 

populair was onder ouderejaars. Dit jaar waren er meer eerstejaars, 

dat vonden mensen heel jammer dat het into the bush bush karakter 

er uit was. Dat er bijvoorbeeld een wc is.  

Eslin: Als ik daar op mag reageren: dat snap ik maar ik vond het leuk 

om iets nieuws te proberen. Misschien kan daar op een andere manier 

iets aan gedaan worden. Goed dat je het aangeeft wel. 

aar dat het niet helemaal afgelegen was… 

Janita: Mag ik even? Ik heb het er met Jemma over gehad en 

hebben als tip: het is prima om lekker activiteiten te organiseren, 

maar communiceer ook duidelijk dat het niet hoeft.  

t hebben we ook gedaan.  

Thomas: Ja, inderdaad. 

Janita: Je had in het verslag staan dat veel mensen zeiden dat 

survivalweekend niet actief genoeg was. 

Eslin: Ik zal het aanpassen. 

Jemma: Ik dacht dat het duurder was dan voorgaande jaren qua geld. 

Als het duurder wordt is het misschien een goed idee om het met leden 
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EJW. Er wilden wel heel veel mensen mee, maar veel mensen konden 

het Mentoraat om te 

zorgen dat de communicatie met Nina goed verloopt en dit soort 

problemen in de toekomst niet meer voor zullen komen. 

Margot: Ik had ook al een draaiboek gemaakt, maar prima. 

traditionele evaluatie gedaan. 

We hebben het wat anders gedaan dan vorige jaar. We gingen naar 

hebben een soort spel geïntroduceerd. Het 

niet echt doorgepakt 

draaiboek gemaakt, 

er was. Mijn excuses hiervoor.  

Tessa: Wat ik de afgelopen jaren te horen heb gekregen is dat het 

meer eerstejaars, 

at het into the bush bush karakter 

Eslin: Als ik daar op mag reageren: dat snap ik maar ik vond het leuk 

om iets nieuws te proberen. Misschien kan daar op een andere manier 

aangeeft wel.  

Janita: Mag ik even? Ik heb het er met Jemma over gehad en we 

hebben als tip: het is prima om lekker activiteiten te organiseren, 

dat veel mensen zeiden dat het 

Jemma: Ik dacht dat het duurder was dan voorgaande jaren qua geld. 

Als het duurder wordt is het misschien een goed idee om het met leden 
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en bestuur te bespreken. 

 Eslin: Een reden dat we meer geld moesten vragen was de locatie en 

de faciliteiten. De verhog

 Janita: Eventueel

 

 Thomas: Dan de Reiscom. Ik vond het een fantastische reis en heb erg 

genoten. Ik vond het wel bijzonder om de 

het jaar toe mee te maken. V

natuurlijk veel groter dan gedurende de rest van het jaar. We hebben 

elke dag tijdens de reis geëvalueerd als we dat nodig vonden dus het 

leverde verder geen problemen op omdat we alles goed met elkaar 

besproken. Zijn 

 Renee-Louise: Ik vond het echt een hele leuke reis!

 

 Maud: Ik vond 

aan het volgend bestuur: 

een gegeven mensen worden mensen minder actief 

omdat mensen op verschillende plekken wonen. Dit jaar 

Leiden twee goed gemotiveerde mensen in 

goedkomen. 

 Janita: Gaan de 

 Tessa: Ik kan het 

 Janita: Ik denk dat verantwoording ook voor de 

is misschien 

 Tessa: In het 

activiteiten.

 Maud: Als we het er met elkaar over gaan hebben kunnen we het 

aanpassen.

 Renee-Louise: Ik vond 

bij het debat erg tegenvallen en uiteindelijk hebben wij de inhoud 

opgepakt. Ik vind dat de 
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en bestuur te bespreken.  

Eslin: Een reden dat we meer geld moesten vragen was de locatie en 

de faciliteiten. De verhoging was niet heel hoog.  

Janita: Eventueel zou je Itiwana meer geld in kunnen laten leggen.

Thomas: Dan de Reiscom. Ik vond het een fantastische reis en heb erg 

genoten. Ik vond het wel bijzonder om de toename in werkdruk door 

het jaar toe mee te maken. Voor en tijdens de reis is de werkdruk 

natuurlijk veel groter dan gedurende de rest van het jaar. We hebben 

elke dag tijdens de reis geëvalueerd als we dat nodig vonden dus het 

leverde verder geen problemen op omdat we alles goed met elkaar 

besproken. Zijn er nog vragen? 

Louise: Ik vond het echt een hele leuke reis! 

Maud: Ik vond de LaSSA-activiteiten heel leuk. Wat ik kan doorgeven 

volgend bestuur: zet geen twee mensen op één 

een gegeven mensen worden mensen minder actief en dat is lastig 

omdat mensen op verschillende plekken wonen. Dit jaar 

twee goed gemotiveerde mensen in de LaSSA dus 

goedkomen.  

aan de LaSSA-financiën ook besproken worden?

Tessa: Ik kan het eventueel laten zien. 

Janita: Ik denk dat verantwoording ook voor de LaSSA kan gelden, 

is misschien iets voor het volgend bestuur. 

het verslag staan niet echt correct verslagen van de 

activiteiten. 

Maud: Als we het er met elkaar over gaan hebben kunnen we het 

passen. 

Louise: Ik vond de samenwerking tussen het WDO en 

debat erg tegenvallen en uiteindelijk hebben wij de inhoud 

opgepakt. Ik vind dat de LaSSA, als zij vinden dat het slecht wordt 
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Eslin: Een reden dat we meer geld moesten vragen was de locatie en 

laten leggen. 

Thomas: Dan de Reiscom. Ik vond het een fantastische reis en heb erg 

toename in werkdruk door 

oor en tijdens de reis is de werkdruk 

natuurlijk veel groter dan gedurende de rest van het jaar. We hebben 

elke dag tijdens de reis geëvalueerd als we dat nodig vonden dus het 

leverde verder geen problemen op omdat we alles goed met elkaar 

activiteiten heel leuk. Wat ik kan doorgeven 

 functie. Op 

en dat is lastig 

omdat mensen op verschillende plekken wonen. Dit jaar zijn er vanuit 

dus het zal wel 

financiën ook besproken worden? 

kan gelden, dat 

niet echt correct verslagen van de 

Maud: Als we het er met elkaar over gaan hebben kunnen we het 

WDO en de LaSSA 

debat erg tegenvallen en uiteindelijk hebben wij de inhoud 

als zij vinden dat het slecht wordt 
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bezocht, daar best iets aan 

genoemd worden en 

 Maud: Ik vond dat ook lastig, dus ik denk dat dat met die mensen op 

een andere manier moet. De inhoud was goed en het was leuk maar ik 

denk dat de belangen misschien niet helemaal overeenkwamen. 

 Renee-Louise: De

en het WDO.

 Eslin: Dus er 

is over, we gaan nu 

 Margot: Misschien voordat we doorgaan, 

moet. Maar er was g

 Eslin: We hebben 

 Margot: Hoe is de s

 Maarten: Bert van Odessa was niet zo blij met 

borrels. Ik ben er met Caroline

gepraat. We hebben dez

opkomst zien. Er is een bargroepje van zo’n acht mensen die achter de 

bar bij Odessa 

 Margot: Hoe ga je zorgen voor de grotere opkomst?

 Maarten: Er zijn al heel veel ideeën van het nieuwe bestuur.

 Lana: De eerstkomende borrel is een beerpongborrel. 

 Margot: Hoe is 

departement?

 Eslin; Het is dus zo dat afgelopen jaa

We hebben mede daardoor een g

jaar hebben we ook contact 

het Instituut om 

 21:28 Eva Halverhout gaat weg.

 Eslin: Er is een nieuw studentlid,

 Maarten: Het w

maakte de bijdrage 
    Telefoonnummer: 071

Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07)    Iban: NL67 INGB 0006 2396 97
    info@itiwana.org 
    www.itiwana.org 

daar best iets aan kan doen. Het WDO mag wel wat meer 

genoemd worden en de LaSSA had actiever kunnen zijn. 

Maud: Ik vond dat ook lastig, dus ik denk dat dat met die mensen op 

een andere manier moet. De inhoud was goed en het was leuk maar ik 

denk dat de belangen misschien niet helemaal overeenkwamen. 

Louise: Desnoods een gezamenlijke vergadering met 

WDO. 

er moet beter gecommuniceerd worden.Het a

is over, we gaan nu door naar het financieel verslag. 

Margot: Misschien voordat we doorgaan, ik weet niet echt waar dat

Maar er was geen commissiebedanketentje? 

We hebben gisteren een borrel gehad. 

Margot: Hoe is de situatie met Odessa nu? 

Maarten: Bert van Odessa was niet zo blij met de opkomst

borrels. Ik ben er met Caroline heen gegaan en we hebben met Bert 

gepraat. We hebben dezelfde deal gehouden maar hij wilde meer 

opkomst zien. Er is een bargroepje van zo’n acht mensen die achter de 

bar bij Odessa gaan helpen. 

Margot: Hoe ga je zorgen voor de grotere opkomst? 

Maarten: Er zijn al heel veel ideeën van het nieuwe bestuur.

e eerstkomende borrel is een beerpongborrel.  

Margot: Hoe is de relatie tussen het Itiwana-bestuur en 

departement? 

et is dus zo dat afgelopen jaar een lunch is geweest met DB. 

We hebben mede daardoor een goede start gehad, in de loop van het 

hebben we ook contact gehad over een combinatie van de

nstituut om een evaluatieborrel te doen. 

21:28 Eva Halverhout gaat weg. 

Eslin: Er is een nieuw studentlid, namelijk Anna van de Laar. 

Maarten: Het was vooral misgegaan in de communicati

maakte de bijdrage aan Itiwana pas heel laat over. Ik ga er met Peter 
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g wel wat meer 

had actiever kunnen zijn.  

Maud: Ik vond dat ook lastig, dus ik denk dat dat met die mensen op 

een andere manier moet. De inhoud was goed en het was leuk maar ik 

denk dat de belangen misschien niet helemaal overeenkwamen.  

oods een gezamenlijke vergadering met de LaSSA 

Het algemene deel 

ik weet niet echt waar dat 

opkomst tijdens 

we hebben met Bert 

elfde deal gehouden maar hij wilde meer 

opkomst zien. Er is een bargroepje van zo’n acht mensen die achter de 

Maarten: Er zijn al heel veel ideeën van het nieuwe bestuur. 

bestuur en het 

r een lunch is geweest met DB. 

oede start gehad, in de loop van het 

natie van de OLC en 

Anna van de Laar.  

as vooral misgegaan in de communicatie, het Instituut 

pas heel laat over. Ik ga er met Peter 



 

Studievereniging Itiwana  
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB
2333 AK   
Leiden    

Pels over praten om het volgend jaar te voorkomen.

 Margot: Waar is het eten? 

 Janita: Jullie hebben 

Misschien is het 

misschien wel een g

 

7. Bespreken/toelichten financieel jaarverslag

 Maarten: Dan nu door met het f

inkomsten en uitgaven van

jaar ongeveer zoveel als verwacht. Het overgebleven g

vorig jaar is ook teruggestort. Zoals je kunt zien is de 

dan verwacht. Het g

pas net afgelo

bijvoorbeeld door 

De commissies kom ik straks nog op. Ik wilde 

nog toelichten: wij wisten niet waar pr

dus hebben dit geld aan de bedankjes besteed.

gisteravond op de borr

kledinglijn waren een paar fouten in de bestellingen. 

duurder uitgevallen, 

ervoor gegeven. Het is o

Bij de kruisposten staat nog de borg van het EJW die we nog 

terugkrijgen. Alle spaarplannen zijn overgemaakt naar de 

spaarrekening.

Janita? 

 Janita: Volgens mij niet.

 Tessa: Maar de getallen kloppen wel?

 Janita: Ja. 

 Maarten: Dit is a

uitgegeven moet worden. Het geld van de boekenactie komt nog 

binnen. We hadden 
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Pels over praten om het volgend jaar te voorkomen. 

Margot: Waar is het eten?  

Janita: Jullie hebben dus een commissiebedankborrel georganiseerd. 

is het goed om dit voor de vakantie te doen. Dat is 

misschien wel een goede tip voor het volgend bestuur.  

Bespreken/toelichten financieel jaarverslag 

Maarten: Dan nu door met het financieel verslag. Dit zijn

inkomsten en uitgaven van het vorige bestuur. De contributie is 

jaar ongeveer zoveel als verwacht. Het overgebleven geld van EJW van 

vorig jaar is ook teruggestort. Zoals je kunt zien is de acquisitie hoger 

dan verwacht. Het geld van de boeken komt later, de boekenactie is 

pas net afgelopen. Er waren ook meer onvoorziene inkomsten, 

bijvoorbeeld door de verkoop van de akte van cessie van Jongbloed. 

ommissies kom ik straks nog op. Ik wilde de commissie

nog toelichten: wij wisten niet waar precies dit geld voor was bedoeld 

hebben dit geld aan de bedankjes besteed. Uiteindelijk 

gisteravond op de borrel muntjes aan mensen gegeven. Bij de 

ledinglijn waren een paar fouten in de bestellingen. De 

duurder uitgevallen, het volgende bestuur hebben we iets mee

ervoor gegeven. Het is ook belangrijk dat zij de promotie goed houden. 

ruisposten staat nog de borg van het EJW die we nog 

terugkrijgen. Alle spaarplannen zijn overgemaakt naar de 

spaarrekening. Ik twijfel nu of dit het goede bestand is, wat

Janita: Volgens mij niet. 

Tessa: Maar de getallen kloppen wel? 

 

Maarten: Dit is alleen nog wat er nog binnen moet komen en nog 

uitgegeven moet worden. Het geld van de boekenactie komt nog 

binnen. We hadden verder nog wat geld over en daarom zijn er 
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Uiteindelijk hebben we 
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De EL-CID is wat 

iets meer geld 

ok belangrijk dat zij de promotie goed houden. 

ruisposten staat nog de borg van het EJW die we nog 

terugkrijgen. Alle spaarplannen zijn overgemaakt naar de 

Ik twijfel nu of dit het goede bestand is, wat denk jij 

lleen nog wat er nog binnen moet komen en nog 

uitgegeven moet worden. Het geld van de boekenactie komt nog 

ver en daarom zijn er 
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stickers besteld. 

 Margot: Over 

alweer zat, half bestuur en half mentoraat toch?

 Eslin: Ja.  

 Tessa: De ABv

 Ruben: Het l

goed als opgelost. Alle leden nu betalen als het goed is gewoon. Je 

krijgt de Etnof

krijgt korting op de dag van de antropologie. 

opnemen met 

 Maarten: Eerst 

Maud de trainingen gratis heeft geregeld

jaar gehad. Door het gala 

van het jaar. 

De Educom is n

verhaal. Bij het EJW misten we ongeveer 

Uiteindelijk hebben we niet nog 

vergoeden. Uiteindelijk hebben we maar 

het was een leuk EJW. 

 Margot: Dit komt even boven drijven, de afgelopen twee jaar zijn er 

minder mensen meegegaan. Misschien is het goed om een lijst op te 

bouwen van nieuwe locaties. 

 Janita: Ik denk dat het dit jaar door miscommunicatie kwam en niet 

omdat mensen niet wilden.

 Eslin: Het kwam denk ik inderdaad door die miscommunicatie maar 

Thomas heeft in het draaiboek gezet dat er kan worden gezocht naar 

nieuwe locaties. 

 Maarten: De R

ondanks het dure 

 Vicky: Misschien 

vliegtickets. 
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stickers besteld.  

Margot: Over het EL-CID geld. Ik moet even denken hoe dat ook 

alweer zat, half bestuur en half mentoraat toch? 

ABv gaat nog betaald worden? 

Ruben: Het ledenbestand van de ABv was een grote chaos, 

goed als opgelost. Alle leden nu betalen als het goed is gewoon. Je 

krijgt de Etnofoor, een prachtig tijdschrift. Er zijn werkgroepen en je 

korting op de dag van de antropologie. De ABv gaat contact 

opnemen met het nieuwe bestuur. 

Maarten: Eerst de AA-commisie. De AA geeft weinig geld uit

Maud de trainingen gratis heeft geregeld. De Acticom heeft een goed 

jaar gehad. Door het gala hebben zij veel geld gekregen voor de rest 

van het jaar. De eindbalans van €80,- is naar het wisselfeest gegaan. 

ducom is niet veel over te zeggen. Het Mentoraat is wel een ander 

verhaal. Bij het EJW misten we ongeveer €400,- aan inschrijfgeld. 

Uiteindelijk hebben we niet nog €400,- van Itiwana gepakt om het te 

vergoeden. Uiteindelijk hebben we maar €190,- te veel uitgegeven e

het was een leuk EJW.  

Margot: Dit komt even boven drijven, de afgelopen twee jaar zijn er 

minder mensen meegegaan. Misschien is het goed om een lijst op te 

bouwen van nieuwe locaties.  

Janita: Ik denk dat het dit jaar door miscommunicatie kwam en niet 

mdat mensen niet wilden. 

Eslin: Het kwam denk ik inderdaad door die miscommunicatie maar 

Thomas heeft in het draaiboek gezet dat er kan worden gezocht naar 

nieuwe locaties.  

Maarten: De Reiscom is heel erg knap binnen het budget gebleven 

ondanks het dure Kroatië. 

Vicky: Misschien is het handig om door te geven over het 

vliegtickets. Dit hoorden wij namelijk van Eslin.  
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CID geld. Ik moet even denken hoe dat ook 

was een grote chaos, dat is nu zo 
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te veel uitgegeven en 

Margot: Dit komt even boven drijven, de afgelopen twee jaar zijn er 

minder mensen meegegaan. Misschien is het goed om een lijst op te 

Janita: Ik denk dat het dit jaar door miscommunicatie kwam en niet 

Eslin: Het kwam denk ik inderdaad door die miscommunicatie maar 

Thomas heeft in het draaiboek gezet dat er kan worden gezocht naar 

budget gebleven 

het budget voor 
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 Maarten: Bij 

teruggestort naar de mensen. Het laatste dingetje is de 

adviesbegroting. 

jaar. Wel zijn er

voor. Zijn er n

 Eslin: Dat was dan het financiële verslag. 

 

8. Pauze: 21:53-22:08

 

9. WDO 

 Renee-Louise: ik sta hier nu als penningmeester 

bestuur. Dit is een overzicht van de begroting en realisatie. We krijgen 

8% van de inkomsten van Itiwana. Hier zie je dat de activiteiten binnen 

het budget bleven, alleen de sekswerker wilde 

lezing was daardoor duurder, maar het was de meest succesvolle 

activiteit. 

 Jemma: De Wulavogelveldwerkavond is altijd in 

jammer voor 

zijn. 

 Ruben: Maar de doe

komen wel masters praten maar het is vooral voor de bachelors 

bedoeld.  

 Renee-Louise: Bedankt voor je opmerking, we gaan het er over 

hebben. 

 Janita: Waarom hebben jullie het niet allemaal besteed?

 Renee-Loui

overgebleven geld gaat naar de spaarrekening voor het lustrum.

 Janita: Dan 

 Tessa: In mijn jaar was er 

met Itiwana, 

 Renee-Louise: Ik denk dat er wel zich
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Maarten: Bij de survivalcommissie is veel geld over. Dat wordt nog 

teruggestort naar de mensen. Het laatste dingetje is de 

esbegroting. Er zijn niet veel veranderingen ten opzichte van

zijn er meer ideeën voor borrels dus is daar meer budget 

voor. Zijn er nog vragen?  

Eslin: Dat was dan het financiële verslag.  

22:08 

Louise: ik sta hier nu als penningmeester van het 

bestuur. Dit is een overzicht van de begroting en realisatie. We krijgen 

8% van de inkomsten van Itiwana. Hier zie je dat de activiteiten binnen 

budget bleven, alleen de sekswerker wilde €100,-. De prostitutie 

lezing was daardoor duurder, maar het was de meest succesvolle 

e Wulavogelveldwerkavond is altijd in het Nederlands, dat is 

jammer voor de masters. De meesten spreken Engels dus dat zou leuk 

aar de doelgroep van de Wula is niet per sé de masters. Er 

komen wel masters praten maar het is vooral voor de bachelors 

Louise: Bedankt voor je opmerking, we gaan het er over 

aarom hebben jullie het niet allemaal besteed?

Louise: We wilden het zo goedkoop mogelijk houden, het 

overgebleven geld gaat naar de spaarrekening voor het lustrum.

Janita: Dan is het misschien een idee een spaarplan te maken.

Tessa: In mijn jaar was er naar mijn idee een grotere samenwerking 

met Itiwana, is daar in de toekomst zicht op? 

Louise: Ik denk dat er wel zicht is op een grote activiteit maar 
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de samenwerking moet wel goed zijn. 

 Thijs: Het moet inderdaad wel haalbaar zijn, de enige reden dat het 

toen goedkwam was omdat we heel gemotiveerd war

 Renee-Louise: I

waarschijnlijk best een

nog vragen?

 Eslin: Ik vond 

 Renee-Louise: Dankjewel, ik wil graag het nieuwe bestuur feliciteren!

 WDO stelt zichzelf voor

 22:23 Elisa Ephraim gaat weg.

 

10. Discussieblok 

 Eslin: Dan gaan we nu door het discussieblok. 

 Tessa: Misschien 

verslagje te laten maken over de betekenis van Jikke en Sharon en de 

LaSSA-groep

 Eslin: Dat vind ik een g

kunnen keuren. Ik wil graag handen voor het goedkeuren van het 

financieel verslag 

 25  stemmen 

verslag is goedgekeurd.

 Eslin: Dan is bij deze het financieel verslag goedgekeurd.Wie is er voor 

het goedkeuren van het jaarverslag van 2015

 21 voor, 5 onthoudingen. 1 tegen. 

 Janita: Jullie hebben wel aangegeven dat jullie het gaan

het is bij elke ALV gebeurd. Ik vind het jammer en had het beter 

verwacht. 

 Eslin: Dan is bij deze het jaarverslag 2015

11. Evaluatie Itiwana 2015

 Eslin: Dan gaan we nu verder met de evaluatie van het bestuur 2015

2016.  
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de samenwerking moet wel goed zijn.  

Thijs: Het moet inderdaad wel haalbaar zijn, de enige reden dat het 

goedkwam was omdat we heel gemotiveerd waren.

Louise: Ik ga het er over hebben met Renee. We zijn 

aarschijnlijk best een sterk duo als Renee en Renee. Zijn er v

nog vragen? 

Eslin: Ik vond de prostitutie lezing leuk! 

Louise: Dankjewel, ik wil graag het nieuwe bestuur feliciteren!

WDO stelt zichzelf voor 

22:23 Elisa Ephraim gaat weg. 

Eslin: Dan gaan we nu door het discussieblok.  

Tessa: Misschien is het een beter idee om het nieuwe bestuur een 

verslagje te laten maken over de betekenis van Jikke en Sharon en de 

groep verder. 

Eslin: Dat vind ik een goed idee. Dan gaan we nu kijken of we het goed 

kunnen keuren. Ik wil graag handen voor het goedkeuren van het 

financieel verslag van het jaar 2015-2016. Wie is er voor?

stemmen voor. 2 onthoudingen van stemmen. Het financieel 

verslag is goedgekeurd. 

an is bij deze het financieel verslag goedgekeurd.Wie is er voor 

het goedkeuren van het jaarverslag van 2015-2016? 

21 voor, 5 onthoudingen. 1 tegen.  

Janita: Jullie hebben wel aangegeven dat jullie het gaan

het is bij elke ALV gebeurd. Ik vind het jammer en had het beter 

 

Eslin: Dan is bij deze het jaarverslag 2015-2016 goedgekeurd.

Itiwana 2015-2016 

Dan gaan we nu verder met de evaluatie van het bestuur 2015
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Thijs: Het moet inderdaad wel haalbaar zijn, de enige reden dat het 

en. 

het er over hebben met Renee. We zijn 

sterk duo als Renee en Renee. Zijn er verder 

Louise: Dankjewel, ik wil graag het nieuwe bestuur feliciteren! 

een beter idee om het nieuwe bestuur een 

verslagje te laten maken over de betekenis van Jikke en Sharon en de 

Dan gaan we nu kijken of we het goed 

kunnen keuren. Ik wil graag handen voor het goedkeuren van het 

2016. Wie is er voor? 

Het financieel 

an is bij deze het financieel verslag goedgekeurd.Wie is er voor 

Janita: Jullie hebben wel aangegeven dat jullie het gaan veranderen, 

het is bij elke ALV gebeurd. Ik vind het jammer en had het beter 

2016 goedgekeurd. 

Dan gaan we nu verder met de evaluatie van het bestuur 2015-



 

Studievereniging Itiwana  
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB
2333 AK   
Leiden    

 Ruben: Ik ben niet heel betrokken geweest, maar heb het idee dat 

jullie heel veel nieuwe dingen hebben gedaan. Waarschijnlijk 

daardoor ook wat fouten gemaakt

 Janita: Er waren veel

naar de volgende jaren, die 

 Lana: Ik heb een heel leuk jaar gehad, daarom ben ik ook bij het 

bestuur gegaan. 

 Ruben: Hoe vonden jullie het? 

 Thomas: Ik vond het leuk! 

 Maud: Je leert er heel

bestuursjaar 

over hoe het moet gaan. Ik ben

gedaan en dat gaat het volgende bestuur ook doen.

 Marga: Ga vooral lekker uitproberen, zorg dat het niet ten koste gaat 

van de band onde

12. Decharge en commissies 2015

 Commissies 2015

13. Decharge 23e bestuur 2015

 Bestuur 2015

14. Installatie 24e bestuur 2016

 Bestuur 2016

15. Installatie commissies 

 Commissies 2016

16. Nagekomen punten / w.v.t.t.k.

17. Sluiting 

 23:30 vergadering gesloten.
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Ruben: Ik ben niet heel betrokken geweest, maar heb het idee dat 

jullie heel veel nieuwe dingen hebben gedaan. Waarschijnlijk 

daardoor ook wat fouten gemaakt. Jullie mogen trots op jullie zelf zijn!

Er waren veel nieuwe dingen die mee mogen worden ge

naar de volgende jaren, die heel goed gaan zijn. 

Lana: Ik heb een heel leuk jaar gehad, daarom ben ik ook bij het 

bestuur gegaan.  

Ruben: Hoe vonden jullie het?  

Thomas: Ik vond het leuk!  

Maud: Je leert er heel van. Ik denk dat iedereen die hier zit 

uursjaar heeft gehad en mensen daardoor zo eigen 

er hoe het moet gaan. Ik ben heel trots op hoe we het hebben 

gedaan en dat gaat het volgende bestuur ook doen. 

Marga: Ga vooral lekker uitproberen, zorg dat het niet ten koste gaat 

van de band onderling. Ik houd heel erg van deze mensen. 

en commissies 2015-2016 

Commissies 2015-2016 uitgeslagen. 

stuur 2015-2016 

Bestuur 2015-2016 uitgeslagen 

estuur 2016-2017 

Bestuur 2016-2017 ingeslagen 

Installatie commissies 2016-2017 

Commissies 2016-2017 ingeslagen 

Nagekomen punten / w.v.t.t.k. 

23:30 vergadering gesloten. 
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worden genomen 

Lana: Ik heb een heel leuk jaar gehad, daarom ben ik ook bij het 

reen die hier zit een 

eigen ideeën hebben 

heel trots op hoe we het hebben 

Marga: Ga vooral lekker uitproberen, zorg dat het niet ten koste gaat 

rling. Ik houd heel erg van deze mensen.  


