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Notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
Itiwana Bestuur XXIII 

 

Halfjaarlijkse ALV van Itiwana, 23e bestuur 
14 april 2015, 18.30u 
Locatie: FSW – 1A27  

 
 
 

1. Opening (18:39) 

Eslin: Welkom allemaal. Ik wilde, gezien het moeizame verloop vorige keer, 

dicussieleiders aanstellen. Ruben wordt aangesteld. 

 

18:40 Ruben komt binnen (en wordt ingelicht discussieleider te zijn) 

 

Eslin: dan is bij deze de vergadering van de halfjaarlijkse ALV geopend. 

 

2. Mededelingen 

Eslin: Zijn er nog machtigingen? 

Machtigingen: 

 Margot van der Meulen heeft Janita Sanderse gemachtigd voor haar 

te stemmen. 

 Tessa Kremer heeft Janita Sanderse gemachtigd voor haar te 

stemmen. 

3. Vaststellen agenda 

Maud: je haar zit echt goed vandaag Thomas 

Ruben: Waar komt het WDO? 

Maarten: na de pauze.  

Eslin: dat is goed. 

4. Aanstellen stemcommissie 

-Janita en Jemma zijn stemcommissie. 19 mensen aanwezig, twee 

machtigingen dus 21 stemgerechtigden.- 
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18:41 Michael komt binnen. 

 

5. Goedkeuren notulen Beleids-ALV 05-11-2015 

-21 stemmen voor: notulen van de beleids-ALV zijn goedgekeurd- 

6. Behandelen Halfjaarlijks Verslag  

 

Eslin: Sssst. Orde. Ik neem aan dat er over het eerste gedeelte van het verslag 

geen vragen zijn?  

Simone: De commissieleden: misschien niet heel netjes dat er mensen 

doorgestreept zijn. 

Eslin: Ik heb dat gedaan om het overzichtelijk te houden. 

 

Eslin: Ook voor jullie: bij het beleidsplan staan de punten die we van tevoren 

vastgesteld hebben. Hieronder staat hoe we de puntjes beoordelen. 

 

Eslin: Algemeen: een paar punten die belangrijk zin. Er is een enquête rond 

december afgenomen om te kijken hoe we in de toekomst de activiteiten 

gaan indelen. Ongeveer 60 leden respons: veel. Op basis daarvan andere 

beslissingen in opstellen activiteiten. Meer behoefte aan grotere activiteiten 

en workshops. Voor ons is de enquête heel nuttig geweest. Professioneel 

handelen lijkt me vanzelfsprekend bij deze puntjes. 

 

Jemma: Over die enquête: wordt er een stukje geschreven voor het volgende 

Bestuur? 

Eslin: Dit gaan we inderdaad doen, zodat we aan het volgende Bestuur mee 

kunnen geven. Iets schriftelijk opstellen is heel handig en nuttig. 

 

Eslin: Bestuurscursus volgen en evalueren hebben we ook gedaan. Cursus 

gevolgd bij Ekklesia. Veel geleerd over elkaars posities en functies binnen 
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bestuur. Thee- en tosti-uurtjes hebben goede opkomst en zijn goed ontvangen 

qua respons. Leuk om de leden langs te zien komen. 

 

Jemma: Komen er andere leden op de activiteiten dan op thee- en tosti-

uurtjes? 

Eslin: Ja, afhankelijk van de roosters van mensen. 

Maud: vooral hongerige leden op tosti-uurtjes. 

Eslin: We zijn nu weer terug in het oude Hok. Het Hok is beter georganiseerd, 

met een andere indeling. Vind het persoonlijk overzichtelijker.  

Thomas: Hmhm. 

Eslin: Jij nog tips om die uurtjes toegankelijker te maken Jemma? 

Jemma: Nee, het lijkt me een goed idee juist dat mensen tijdens of rondom 

colleges langs kunnen komen. 

 

Eslin: Ideeënpot hebben we nog niet neergezet, willen we nog wel gaan doen. 

Geerte: We hebben er wel een neergezet: we hebben twee bomen staan. Een 

daarvan is voor goede verhalen, de andere voor ideeën. 

Simone: En komen er nog dingen binnen op idee@itiwana.org? 

Thomas: Nee. 

Eslin: We willen het actiever gaan promoten. Nog puntjes over algemene 

deel? 

 

(18:56) Kimberly en Sanne komen binnen. 

 

Simone: Hoe kijken jullie naar de relatie tussen toegankelijkheid en 

professionaliteit? In welke opzicht zien jullie jezelf professioneel handelen? 

Eslin; We organiseren activiteiten  en blijven tegelijkertijd benaderbaar. 

Ruby: Ik zie dat als volgt: als je iets organiseert een volwaardige activiteit 

neerzetten. 

Maud: Ook hoe je naar buiten toe overkomt: naar andere activiteiten en 

bedrijven. Met leden is het weer ietsje anders, intern en extern kom je anders 

mailto:idee@itiwana.org
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op personen over. 

Simone: Ik denk dat het soms misschien iets professioneler zou kunnen. 

Maud: Heb je dan voorbeelden hoe? 

Simone: Heel erg in promotie. Itiweek iets minder laagdrempelig. Veel 

mensen zien het. Niet een te veel studentenvereniging karakter te krijgen. 

Soms lijkt het alleen yolo-karakter te zijn. Dit is ook niet om Marga aan te 

vallen. 

Eslin: Wil iemand daar nog op reageren? 

Maud: Ik vind het goed dat je het zegt, omdat we zelf niet zo naar ons kijken 

of het zo kunnen zien. 

Eslin: Zijn er nog anderen die daar op willen reageren? 

Ruben: Je kunt professioneel werken en professioneel overkomen: dit zijn 

twee verschillende dingen. Dat verschil is belangrijk, ook het bepalen in hoe je 

hier in handelt. 

Eslin: Simone, wil je hier nog op reageren? 

Simone: Het kan soms iets minder laks. 

Lyonne: Het is belangrijk er een tussenweg in te vinden. 

Eslin; Zijn er nog andere punten over algemene deel? 

Simone: De thee- en tosti-uurtje zijn echt heel erg leuk. 

 

Eslin: Oké. Dan mijn eigen stukje. Er zijn een paar algemene punten die 

vanzelfsprekend zijn. De kledinglijn met Maarten doen is heel leuk. Er is veel 

creatieve input, dit lijkt een succes te zijn. Eerst ander bedrijf geprobeerd te 

benaderen. Nu zijn we terug bij Joor It, daar hebben we korting via Maud. 

Door aanwezig te zijn op activiteiten wil ik representatief blijven voor het 

Bestuur. Ik probeer het Hok schoon te houden, dit lukt niet altijd door de grote 

inloop van zowel leden als bestuursenoten. Ik doe in ieder geval wel mijn best. 

Punt 13 en 16 zijn hetzelfde zie ik nu. Evaluatieformulieren opstellen hebben 

we nog niet gedaan. Hoe we het nu doen gaat het voor ons gevoel prima, 

maar misschien doen we dat in de toekomst nog.  

Janita: Zijn er ook nog ideeën om formulieren voor de leden op te stellen? 
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Eslin/Maud: Goed idee. 

Simone: Of dit idee aan het volgende Bestuur anders meegeven. 

 

Thomas: Zoals jullie zijn heb ik nog veel handjes. Dit zijn dingen waar ik hard 

aan werk, maar die ik nog door moet zetten.  

Janita: Je mag er best vinkjes van maken als je er al goed mee bezig bent 

geweest. 

Thomas: Oké, ik beloof dat het aan het einde van het jaar allemaal vinkjes 

zijn. De puntjes die ik wil toelichten zijn: Het bijhouden van het ledenbestand 

gaat prima, er komen nog steeds leden bij, maar dat zal Maud straks verder 

toelichten. 

Maud: Oh ja? 

Thomas: Alumni! Aanwezigheid in het Hok is prima, ik ben er vaak. Tijdens het 

verhuizen hebben Eslin en ik een heleboel spullen uit de kasten in het Hok 

verhuisd naar het archief in de gang. Dit waren voornamelijk oudere mappen 

uit 2008 en 2009, dus die zijn niet per sé nodig in het Hok. Over de feedback 

en evaluaties: we hebben een aantal evaluatiemomenten gehad, en zijn bij de 

Ekklesia geweest, dat was allemaal heel erg nuttig. Veel van geleerd omdat er 

inzichten kwamen van twee buitenstanders met verstand van zaken. 

Verder nog vragen? 

 

 

Maarten: Voor mij geldt hetzelfde bij de algemene taken als bij Eslin en 

Thomas. Hoofdtaken die allemaal voor zich spreken. Ik heb de kledinglijn 

opgezet met Eslin. Bij buffer opbouwen heb ik nog een handje staan, er is met 

de kascommissie besloten om de buffer nog iets extra op te bouwen. Zeker 

omdat er nu acquisitie bij is, als dat wegvalt willen we een buffer hebben. 

Reflexiviteit bij het Bulletin gaat goed. Nog vragen? 

Janita: Je schreef dat het Bestuur het Bulletin ontwijkt. 

Maarten: Nee, dat is andersom. We willen niet te veel het Bestuur laten 

schrijven. 
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Janita: En punt 15, de beschrijving moet er nog in. 

Maarten: Dat was vóór de kascontrole geschreven, nog niet aangepast. 

Janita: Bij punt 20 staat mond-op-mond. Beetje raar geformuleerd misschien. 

Maarten: Verder nog vragen? 

 

Ruby: Dit semester is voor de eerste keer een boekenactie geweest waarbij 

alle boeken werden thuisgestuurd. Één boek is later geleverd, maar dat was 

niet in mijn handen. Het contact met Studystore en docenten verloopt soepel. 

De docenten antwoorden alleen niet heel soepel altijd. Zijn er nog 

opmerkingen? 

Jemma: Wat bedoel je met punt 6? 

Ruby: Dat is meer een algemeen punt: Snapchat en Instagram bijvoorbeeld 

bedoel ik daarmee. 

Janita: Hoe staat het nu met de manier van online inschrijven, hoe het 

mogelijk is? 

Ruby: Het is allemaal goed gegaan nu, nieuwe leden betalen automatisch. Er 

kan maar één bedrag op de site staan. Dit is €17,50, als er tweede- of 

derdejaars boeken bestellen wordt er een bedrag teruggestort. Ik mis alleen 

heel veel informatie om leden in PC-Leden te registreren. Het is nu nog niet 

zo’n probleem geweest omdat er maar één aanmelding was, maar als er 

straks zestig nieuwe leden zouden zijn is het moeilijk om er achter aan te 

gaan, persoonlijk en/of via mail. 

Thijs: Misschien moet je dan de verantwoordelijkheid bij de leden zelf leggen.  

Ruby: Dat lijkt me erg risicovol. 

Ruben: Misschien kunnen we dit behandelen in het discussieblok? 

Eslin: Gaan we doen. 

 

Janita: Ik heb nog een punt voor Maarten: de kascontrole is uitgevoerd door 

Lizet en Janita, niet Merel en ik. 

 

Geerte: Mijn taken zijn best logisch. Ik heb voorlopig zeven activiteiten 
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georganiseerd. Goed bevallen. Het worden er wel 12 in plaats van 10. Over 

het contact met andere verenigingen: de internationale activiteit was met ISN 

georganiseerd, met een kleinere groep was het wel goed gemengd en 

gezellig. Het organiseren van een mogelijk feest samen met Delftse vereniging 

is niet gelukt om agendatechnische redenen. De promotie onder derdejaars 

loopt nog minder goed, ze hebben nooit samen met z’n allen college. Hier ga 

ik meer aandacht aan besteden. Ook wil ik misschien meer in de 

derdejaarsgroep gooien op Facebook. 

Ruben: Volgens mij is promotie onder derdejaars sowieso een ding. Misschien 

kunnen we hier met zijn allen over nadenken. 

Geerte: Uit de enquête haalde ik dat er meer vraag was naar workshops en 

feesten. Dit is doorgevoerd, met onder andere een feestcommissie voor FSW-

feest. Ook heb ik een hippie-workshop georganiseerd. Dat dus. Verder kreeg ik 

commentaar op het puntje evaluatie met Bestuur. Ik bedoelde dat het Bestuur 

weet dat ze altijd bij me terecht kunnen. Ik krijg sowieso opbouwende dingen 

op de activiteiten, ik vind niet dat er altijd per sé een bepaald moment voor 

gekozen dient te worden. En dat was het denk ik, zijn er nog opmerkingen? 

Simone: Een vraagje over punt 2, vorig jaar is er besloten het aantal 

activiteiten terug te dringen van 12 tot 10. Nu toch niet? 

Geerte: Roostertechnisch kwam het goed uit met alle activiteiten, er was 

geen overlap.  

Simone: Oké, prima dan! 

Jemma: Ik vroeg me af hoe je het vond gaan qua drukte en dat je actief bent 

bij Quintus? 

Geerte: Uhm ja, ik wilde het allebei heel graag doen. Ik vind het heel erg leuk, 

maar zou het niet aanraden. Af en toe is het zwaar en  is het overal heen 

rennen. Dus er is veel druk, maar het is wel leuk. Dus dat. Ja. 

Janita: Twee van mijn vragen zijn al beantwoord. Over professionaliteit wilde 

ik nog wel zeggen: ergens bij een punt zeg je dat je meer in het Hok zit dan 

thuis. Dat is misschien niet helemaal nodig om zo in het verslag te zetten. 

Geerte: Dat is waar, ik zal het er uit halen.  
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Maud: Oh oké, hallo. Ik zal het een beetje kort houden. In het begin dachten 

we: hoe gaan we bedrijven antropologen laten sponsoren. We hebben nu de 

Eeuwige Student en Joor It als twee nieuwe sponsoren. De leden krijgen veel 

korting bij verschillende bedrijven. In totaal gaat het om een bedrag van 

€1000,- aan binnengehaalde acquisitie waar ons doel €400,- was. 

Jemma: Lopen de langlopende contracten door voor volgende besturen? 

Misschien is het slim om in je achterhoofd houden te houden dat het ook kan 

omvallen. 

Maud: Het loopt nu goed, ze hebben inderdaad veel boekingen. Dit jaar zullen 

ze sowieso niet failliet gaan. We hebben ook duidelijke afspraken in het 

contract gezet.  

Janita: Jullie moeten nu acht activiteiten organiseren bij de Eeuwige Student. 

Staat dat allemaal al vast? 

Thomas: Deze activiteiten staan allemaal al vast in zowel onze als hun 

agenda. 

Ruben: Dit kan ook in samenwerking met het WDO. 

Maud: Krijgen jullie geld voor de organisatie van activiteiten? 

Ruben/Michael: Uhhhh….. 

Maud: Er zijn nu vier trainingen geweest, deze zijn goed verlopen. Aan begin 

het jaar heb ik verteld dat ik het goed vind voor de commissie om trainingen 

ter ontwikkeling aan te bieden. Daarom waren er verschillende trainingen: 

speedreading, sales, en een met EMILE. Deze waren specifiek voor de 

commissies. De laatste is openbaar, een beetje business-achtig.  

Ruben: Maar deze trainingen zijn dus niet open voor leden? En is dit ook voor 

volgende jaren? 

Maud: Nee, de trainingen waren specifiek op de commissie gericht. Misschien 

kan het in het draaiboek, maar het moet geen verplichting zijn. 

Ruben: Want het is voor jou veel om te organiseren? 

Maud: Het zijn vooral mensen uit mijn eigen netwerk. De mensen hebben het 

allemaal gratis gedaan voor mij. Ik zou kunnen proberen het te fixen voor 
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volgende jaren. 

Ruben: Die trainingen zijn een goed idee, misschien kun je het vastzetten 

inderdaad. 

Jemma: Er zou misschien best iets van geld naartoe kunnen eventueel, maar 

niet teveel. 

Lyonne: Ik vroeg me af in hoeverre activiteiten van Educom en die trainingen 

verschillen. 

Maud: Deze trainingen zijn meer business-gericht, op acquisitie. Het is dus 

vooral een inhoudelijk verschil. Dan de alumni-activiteiten: ik heb er twee 

georganiseerd. Eentje was het diner, daar waren niet veel alumni. We hebben 

ook niet veel alumni-leden. Ik heb een Google Form opgesteld om via het 

Instituut meer alumnileden te benaderen. Tot nu toe hebben daarop een 

kleine 40 mensen geantwoord, daarvan zijn een kleine 10 betalend lid 

geworden.  

Thomas: We hebben inderdaad mensen apart benaderd op basis van de 

Google Form en daarvan hebben er tot nu toe ongeveer 10 gereageerd. De 

rest ga ik met Eslin nog benaderen. 

Janita: Ik wil wel benadrukken dat je moet kijken naar welke leden er betalen 

en wie niet.  

Michael: Even tussendoor: we wilden het WDO na de pauze doen, maar dit 

kan ook bij het halfjaarlijks financieel verslag. 

Maud: De LaSSA-gang is gezellig en een succes. Er komen meer mensen naar 

de LaSSA-activiteiten. Einde. Oh, zijn er nog vragen? 

Janita: Er zouden twee alumni-nieuwsbrieven worden verstuurd, maar 

mensen hebben er maar één ontvangen. Tessa had bij verschillende alumni 

gevraagd, en zichzelf in de lijst gezet, maar ze heeft deze niet ontvangen.  

Maud: Miriam heeft tegen mij gezegd dat ze deze in december heeft 

verstuurd. Ik kan zo het template er bij zoeken. 

Simone: Maar het is wel jouw uiteindelijke verantwoordelijkheid. Hoe is de 

tweede alumni-activiteit (voor de tweede nieuwsbrief) gepromoot?  

Maud: Via andere kanalen. Er waren niet heel veel alumni. Het bestand van 
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Itiwana is heel klein. Het diner is gepromoot via Facebook, mail en andere 

kanalen. Het feit dat de eerste nieuwsbrief niet is verstuurd. 

Jemma: Hoe gaat het bij jou qua drukte? 

Maud: Ik gaf hier aan een vrij druk en dynamisch leven te hebben. Dat. Het 

ging wel goed uiteindelijk. Ik merkte voor mezelf dat ik meer focus legde op 

het Bestuur dan andere dingen. Dat leek misschien niet zo handig. Ik doe het 

nu anders, en voer mijn taken goed uit. M’n studie lijdt er daardoor niet 

onder. 

Janita: Ik zou dit niet zo in je verslag zetten.  

Maud: Verder nog vragen? 

Simone: Hoe zie je de aanwezigheid op activiteiten en betrokkenheid, 

aangezien het niet tussen je punten staat? 

Maud: Ik zie dit als vanzelfsprekend. 

Simone: Het moet wel benoemd worden, ik zou het wel in het verslag zetten.  

Ruben: Vond je het voor jouw functie niet belangrijk of voor het bestuur? 

Maud: Voor mijn functie: ik probeerde het korter te houden. En iedereen heeft 

zijn eigen stuk geschreven. 

Ruben: Ik denk dat dit wel een dingetje is dat je met zijn allen moet 

bespreken. 

Maud: We hebben het niet bewust besproken maar dat is prima om het nu 

over te hebben. Vind je het belangrijk om dat het in het Verslag zetten? 

Ruben: Ik vind het belangrijk dat jullie het overleggen en het aan ons goed 

kunnen uitleggen. 

Simone: Het feit dat ik het nu extra belangrijk vind komt voort uit de 

verschillende mate van betrokkenheid onder bestuursleden. Omdat jullie 

allemaal heel druk zijn kan het er misschien bij in schieten. 

Maud: Ik heb het wel bij puntje negen gezet. Maar jij vindt dus dat ik het er in 

moet zetten. 

 

Marga: Ehm… Nou, oke. Uhmmm. Ik doe dus de publicatie en promotie. Ik 

maak flyers, posters, en ik beheer de Facebook en de website. Een leerpuntje 
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voor mij is dat ik op mijn slordigheid moet letten. Gelukkig heb ik grammar-

nazi’s in mijn bestuur. Aan het einde van iedere maand maak ik een flyer met 

een overzicht van de activiteiten, deze wordt geprint en uitgedeeld. Op basis 

hiervan update ik de andere kanalen. Dat gaat wel oké. Ik heb een deadline, 

voor 17:00 om vrijdag,  gesteld aan het begin van het jaar voor promotieleden 

voor infostukjes. In de Itiweek probeer ik zoveel mogelijk, als er evenementen 

zijn, Faccebook te linken. Uhm…. Je had een vraag? 

Jemma: Die flyers, delen jullie die ook uit bij derdejaars? 

Marga: De promotie bij derdejaars is inderdaad een puntje. 

Ruben: Dit kan bij het discussieblok. 

Kimberley: Worden die flyers door alle bestuursleden uitgedeeld? Vooral 

jullie, Maud en Marga, zouden de derdejaars goed kunnen bereiken omdat 

jullie ook derdejaars vakken volgen. 

Janita: Maar in principe maakt het niet of je vakken met die mensen volgt. 

Marga: Het maakt het wel makkelijker. Dumpiwana en Itiwana zijn nu qua 

ledenaantal grofweg gelijk. Er wordt ook gekeken naar de relevantie van 

posts op Itiwana, en indien nodig worden mensen doorverwezen naar 

Dumpiwana. Het contact met promotieleden van commissies verloopt primair 

via bestuursleden. De activiteitenoverzichten bijwerken verloopt goed, april 

moet nog wel worden gedaan. 

Ruben: Betekent puntje zes dat dat voortaan weg kan? 

Marga: Ja. Het promotiehoekje bestaat niet heel erg meer, posters en 

dergelijke hang ik wel op het prikbord. 

Eslin: Nu we het nieuwe Hok hebben, hebben we de kist neergezet op een 

duidelijke plek waar we de flyers en dergelijke op willen gaan leggen. 

Marga: Alemene Itiwana-posters worden meestal door desbetreffende 

commissie gemaakt, anders doe ik het. De maandelijkse flyers doe ik. De 

Instagram en Snapchat bespreken we straks in het discussie- en stempunt. De 

borrels promoten werd op een gegeven moment inconsistent, daarom heb ik 

een Facebook-eventje aangemaakt om het iets subtieler te houden. De 

fotowedstrijd is georganiseerd: de deadline is 20 april. De 28e is de uitreiking 
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en je kunt prachtige prijzen winnen. Stuur dus even een foto in! 

Kimberley: Waarom had Nina het ook naar ons gestuurd? 

Marga: Dat was waarschijnlijk vanuit Sabrina. Uhm. Social media uitbreiden, 

daar gaan we later pas op in. De foto’s verspreiden via Facebook wilden we 

iets meer interactief maken. Uiteindelijk hebben we besloten het niet te doen 

omdat dat een beetje kut zou worden. Pardon. Onhandig. We maken nu een 

soort collage met activiteiten die zijn geweest. Bereikbaarheid via mail, nouja, 

je kan me dus bereiken via mail. Evaluatie: we hebben momenten en ik krijg 

ook feedback via telefoon en face-to-face. Ik heb de prioriteiten misschien 

verkeerd ingeschat. Ik heb mijn taken voor mijn aanwezigheid en dergelijke 

gesteld. 

Simone: Ik denk dat het allebei heel belangrijk is, maar dat is een belangrijk 

punt voor elk bestuurslid. 

Marga: Zijn er nog vragen? 

Janita: Ik vond de sfeerimpressie heel leuk, die zou ik er in houden. 

Ruben: Ja. Ja. 

Janita: Ik vind het fijn dat je jezelf reflexief opstelt ten opzichte van eventuele 

slordigheid. Misschien zou er ook nog wel meer op de site kunnen. Misschien 

ook iets van activiteitenverslagen.  

Marga: Misschien kunnen we het fotoverslag op de website gooien. 

Janita: De evenementen voor borrels zouden misschien verder van tevoren 

gepromoot moeten worden. 

Marga: Ik heb in januari alle thee-tosti en borrel-events al aangemaakt, 

misschien dat ik mensen dan eerder kan uitnodigen. 

 Janita: Je springt trouwens van punt 5 naar punt 7. 

 Marga: Oké. 

Simone: Instagram en Snapchat zijn heel chill en spontaan. Soms posten jullie 

trouwens als persoontje op Facebook en delen het dan in de groep. Waarom? 

Marga: Dit komt door de limieten die Facebook soms stelt. Dit is nogal een 

gepuzzel. Meestal als ik het op de persoonlijke lijn gooi uit noodzaak wordt 

het door minder mensen gezien. 
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Simone: Ook normale berichten kun je niet posten? 

Marga: Er worden soms limieten gesteld, waar we niet veel tegen kunnen 

doen. 

Simone: Het komt soms wel wat inconsistent over. Hoe gaat de 

samenwerking met Sabrina? 

Marga: Ik heb van tevoren taken opgesteld binnen de commissie. Ik overleg 

met ze en het gaat prima. Ik geloof niet dat Marieke en Sabrina problemen 

hebben met elkaar. 

Simone: Ik hoorde dat er problemen waren in evenement aanmaken? 

Marga: Dat is ook weer een Facebookgezeur, maar er is nu een evenement 

dus dat is goed gekomen. Uiteindelijk is er één evenement. 

Simone: En hoe zit het met de website aanpassen? Laura heeft in deze site 

heel veel tijd gestoken. 

Marga: Dit is veel werk, misschien is dat iets voor de toekomst. 

Simone: Dit werd vorige keer ook al gezegd, maar de website werkt trouwens 

ook nog niet mobiel. 

Thijs: Ik kan in de zomervakantie kijken of ik het kan fixen. 

Marga/Maud/Geerte: Nice! 

 

 

Maud: Oké. Dit is de AA-commisssie. Ik heb een aantal punten, waaronder de 

structuur binnen de commissie. Wat ik heel erg gemerkt heb is dat het lastig is 

om naar een bedrijf toe te stappen, de drempel ligt daarbij voor veel mensen 

hoog. Aan het begin heb ik hoge doelen gesteld en alles gestructureerd 

opgezet. Het werkte niet voor iedereen even goed. In februari hebben we dit 

besproken, ik denk dat ik misschien de lat te hoog heb gelegd. De structuur 

was vooral opgezet om mensen actief te houden. In februari heb ik besproken 

dat ik niets wil ‘opleggen’ maar dat mensen vanuit hun eigen initiatief dingen 

kunnen doen. Voor de rest van dit jaar wil ik dan ook mensen de mogelijkheid 

geven om aan te geven wat ze zelf willen doen, dan kan ik daar bij helpen. 

Wat er qua doelen bereikt is zijn: LindekIn begrijpen, volgens mij is dit best 
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aardig gelukt. Het doel qua acquisitie is behaald, er is €1000,- ipv de beoogde 

€450,- binnengehaald. Sommige dingen zijn in mindere mate gelukt, andere 

doelen wel behaald. Zijn er vragen? 

Elisa: Ik heb een opmerking: Je hebt niks gezegd over het eigen initiatief van 

mensen. Ik verwachtte meer sturing. 

Janita: Ik heb het eigenlijk net zo als Elisa opgevat. 

Maud: Oké, dat begrijp ik. Je zei ook dat je er minder zin in had. 

Elisa: Ja, niet veel zin om alleen naar een bedrijf toe te gaan. 

Maud: Nog een dingetje: ik merkte dat sommige mensen er niet zoveel zin in 

hadden, denk dat het daarom een beetje zo is gelopen. 

Simone: Misschien is meer contact en meer evaluatie binnen de commissie 

dan belangrijk. Je hebt wel je doelen behaald, maar deed je dat individueel? 

Maud: Niet alle commissieleden hadden nog tijd. Na de evaluatie in februari 

heb ik besloten zelf initiatief te nemen om de doelen te behalen. 

Simone: Wat is het doel dan van de commissie? 

Maud: Dat is dan inderdaad een goede vraag. Ik heb ze wel opties gegeven. 

Misschien had ik ze wat meer sturing kunnen geven. 

Simone: Maar kun je dit nog aanpassen? 

Maud: Ik merkte dat het niet voor alle commissieleden mogelijk was om te 

komen naar bijeenkomsten. 

Elisa: Voor februari waren er dingen van tevoren opgesteld. Toen liet je de 

dagen van tevoren niks meer horen.  

Jemma: Laten we afspreken dat dit binnen de commissie besproken moet 

worden. 

Maud: Is er nog advies? Acquisitie is iets wat mensen moeilijk vinden. Zijn er 

nog tips voor als het doodbloedt? 

Elisa: Ik heb van veel mensen achter hun rug om gehoord dat de AA-

commissie niet meer bestond.  

Jemma: Misschien is het belangrijk om er duidelijk over te communiceren.  

Lyonne: Misschien is het handig als er een extern bij zo’n bespreking zit. 

Eslin: Oké, gaan we meenemen. We gaan door. 
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Geerte: Veel dingen heb ik bij mijn functie al besproken. Minder activiteiten 

organiseren is niet gebeurd, dit heb ik al toegevoegd. In verband met de 

agenda van mijzelf en commissieleden is het wel lastig om dingen af te 

spreken met mijn commissie. Annemarijn is in onderling overleg er uit 

gestapt.  

Eslin: Annemarijn is bij deze uitgeslagen. 

Geerte: Verder heb ik volgens mij alles besproken. Zijn er nog vragen? 

Simone: Het gaat lekker hoor. 

 

 Eslin: Ernst is bij deze uitgeslagen. 

Maarten: Het is gelukt om bijna elke week te vergaderen. Tijdens de 

veldwerkperiode was het wel wat lastiger. Iedereen heeft veel plannen voor 

de zomer, dus dat gaan we goed plannen. De inhoud van het Bulletin is ook 

ietsjes veranderd. Bijvoorbeeld met de verhalenboom uit het hok waaruit 

verhalen worden gebruikt.  

 

Ruby: Ja, Educom. Aan het begin van het jaar heb ik gezegd graag diversiteit 

te willen in activiteiten. Ik denk dat het nu goed gaat qua planning, behalve 

één activiteit. We hebben de pubquiz en tentamentraining georganiseerd. 

Morgen gaan we naar het Tropenmuseum. Het gaat lekker in de commissie. 

Volgende maand hebben we samen met SOL een activiteit. 

Simone: En de Oxfam-activiteit is niet aan een commissie gekoppeld? 

Thomas: Ik ben benaderd door Oxfam Novib, dit heb ik zelf opgepakt. 

Jemma: Hoe zit het nu met samenvattingen? 

Eslin: Aan begin van het jaar hebben we gezegd dit te gaan activeren. Samen 

met Maud heb ik JOHO benaderd, ze reageren traag maar gaven aan verdere 

samenwerking aan te willen gaan. Het is nog niet helemaal van de grond, we 

zijn er mee bezig. We hopen voor het volgende bestuur een opzet te hebben.  

Janita: Als we samenwerken met JOHO wordt het uit handen gegeven. 

Jemma: Hebben jullie wel eens nagedacht over het samenvattingenpotje? Er 
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is wel wat winst gemaakt, dus er zit best wat geld in. 

Eslin: Dit wordt geregeld. 

Thijs: Misschien een beetje een stomme vraag, maar wat doet JOHO nog 

meer allemaal? 

Eslin: Zij verkopen reisboeken, samenvattingen en dergelijke. 

Thijs: Check het contract met Studystore, of dit niet conflicterend is.  

Eslin: Hele goede! 

Ruben: Staat er ergens een plan? 

Eslin: Dit is tot nu toe zo gelopen, het is eigenlijk pas net begonnen.  

Jemma: Is er dit jaar een antropologen houden van? 

Ruby: Dit staat niet in de planning, maar er is nog 1 activiteit vrij.  

 

Marga: Het gaat helemaal prima. De taakverdeling is op het bord te zien, 

deze is gemaakt op aanraden van Simone. De nieuwe camera gaat goed, we 

hebben een persoon die er op zit. We hebben twee externe activiteiten en 

twee interne activiteiten. In januari hebben we een fotografiecursus gedaan 

met de commissie. Ook hadden we een photoshopworkshop voor leden, 

verzorgd door Jemma. We zijn ook naar de Homebound Nomads geweest als 

exursie. Zijn er nog vragen? 

Simone: Worden er nog foto’s op Mediawana gezet? 

Marga: Jazeker. 

Jemma: Halverwege het gala ging Maud een camera halen? 

Marga: Dat is geëvalueerd. Er was rommel en narigheid door 

miscommunicatie. 

Simone: Is de camera nog chill? 

Marga: Ja. 

Eslin: Kristel is hierbij uitgeslagen. 

Marga: Doei. 

 

Marga: Oh. ICA. Gaat ook helemaal goed. Ik heb een keertje problemen met 

het converteren naar een pdf gehad. De planning was strakker op aanraden 
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van mijn voorganger, het ging eigenlijk wel goed maar er was dus dat 

probleem met het converteren. Hierdoor was de ICA er pas begin maart in 

plaats van eind februari. Alle artikelen zijn dubbel geredigeerd in een week, 

dat is heel chill. Na de eerste ICA hebben we een evaluatie gehad. De lay-out 

wordt ook geredigeerd de volgende keer. Dat zijn de main punten wel. 

Kimberley: Over design en lay-out: er wordt aan het begin van het jaar een 

Indesign-cursus aangeboden, ik zou verplichten dat minimaal twee leden van 

de commissie en de voorzitter meedoen aan deze cursus. Bij het Bulletin is 

Ernst al weggevallen en Maarten kan het eigenlijk niet. Door de vertraging 

van de ICA was er ook vertraging bij het Bulletin. Misschien is het slim om de 

volgende keer te schuiven in de volgorde in zo’n situatie, omdat het Bulletin 

nu lang moest wachten terwijl deze al klaar was. 

Marga: Hier hadden Maarten en ik inderdaad beter over kunnen 

communiceren.  

 Janita: Voor de volgende ICA, is het converteren een eenmalig probleem? 

Marga: We gaan het anders aanpakken, dus waarschijnlijk niet. Jemma heeft 

hier ook tips over gegeven. 

Kimberley: Wordt er ook een proefdruk  gemaakt om de lay-out te checken?  

Marga: Ja. Dit gaan we meenemen in het redigatieschema. 

 

20:32 Elisa vertrekt. 

 

Ruby: Zijn er vragen? 

Janita: Het Eerstejaarsweekend heeft dus dezelfde locatie, maar wordt er ook 

gewerkt aan een lijst voor nieuwe locaties? 

Ruby: Hier wordt niet actief over nagedacht.  

Janita: Het is wel handig om een bestandje te maken. Ook over een 

activiteitenverslag: er stond ergens dat Nikki een te kort verhaal had. Dit zou 

ik anders formuleren. 

Eslin: Bij deze zijn Ernst en Jula uitgeslagen. Bij deze is Max ingeslagen. 
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Janita: Hoe zit het met het LUF? 

Thomas: Dit is gefixt. 

Lyonne: Het is geregeld, we krijgen het maximale bedrag van €1200,-. 

 

Eslin: Zijn er vragen voor de survivalcommissie? 

Janita: Hebben jullie overwogen om het op andere dagen in de week te doen? 

Eslin: Ja, maar dit bleek niet handig te zijn. Het is nu eigenlijk een 

survivalmidweek. 

 

Maud: Zijn er vragen over de LaSSA? 

………………………… 

 

  

7. Behandelen Financieel Halfjaarlijks Verslag 

Maarten: Heeft iemand vragen over het Financieel Verslag? Of willen jullie 

het toegelicht hebben? 

Janita: Is het al gevonden? 

Maarten: Nog niet, maar ik ben er mee bezig. 

Janita: Ik zou het verslag trouwens wel even toelichten omdat het nog niet op 

de site stond. Puntjes die jij belangrijk vindt in ieder geval. 

Eslin: Is er iets dat jij graag toegelicht wil hebben? 

Janita: Ik was bij de kascontrole. 

Eslin: Hebben mensen nog vragen of opmerkingen? Oké dan komt nu het 

WDO. 

 

Ruben: Is er nog iemand die niet weet wat het WDO is? Nee, mooi. Dit is ons 

grootboek. Hebben jullie vragen? Volgens mij is het wel duidelijk. We hebben 

eigenlijk te weinig geld uitgegeven.  

Janita: Hoe gaat het met overleg met Itiwana? 

Thomas: We zijn laatst bij elkaar gaan zitten voor een overleg, dus dat was 

nuttig voor iedereen. 
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Janita: Hoe gaat het qua bezoeken van de activiteiten? 

Ruben: Goed. 

Michael: We pakken de promotie verschillend aan afhankelijk van de grootte 

van de activiteit.   

 

8. Pauze  

(20:46) pauze begonnen 

(21:01) Pauze afgelopen 

9. Discussieblok 

Marga: Dit zijn de bijlagen. Het eerste verzoek is tot uitbreiding van de 

promotiekanalen door middel van Instagram en Snapchat. Dit is dan een soort 

livestream voor mensen die thuiszitten en dan denken ‘Oh ik ga nog even 

langs’. Er waren op de vorige ALV wat vragen aangaande de privacy. We 

hebben nu een pilot gehad van zes maanden zonder klachten. De 

sfeerimpressie had ik ook verder toegelicht. Zijn er verder nog vragen? 

Eslin: Het grootste deel van de mensen had er in de enquête ook geen 

problemen mee. 

 

-22 stemmen vóór het goedkeuren van de bijlage- 

 

Eslin: 22 stemmen voor dus het is goedgekeurd. 

 

Marga: Volgende gaat over de distributiemogelijkheden van de ICA. Om geld 

en bomen te besparen wilden we de ICA online aanbieden op pdf. 

Waarschijnlijk willen we dit nog op de volgende ICA toepassen. Er zijn bij de 

drukkerij hele hoge vaste kosten dus maken 100 minder ICA’s eventueel 

minder uit. Dit gaat nog met de penningmeester besproken worden. 

Janita: Wordt dit dan volledig zo gedaan? 

Marga: Nee, dan willen we de mensen de keuze geven. 

Lyonne: Je had het over financiele toestemming van Instituut of algehele 

toestemming? 
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Marga: Algehele toestemming, we hebben ze een mailtje gestuurd en 

makkelijk toestemming gekregen. 

Eslin: We willen volgend jaar naar een andere drukker kijken of het meer in 

het kostenplaatje kan schelen. Persoonlijk gemaild naar Gerard Persoon en 

van hem toestemming toegekend gekregen vanuit Instituur. 

Janita: Is het een idee om mensen de ICA op pdf-formaat te sturen als test? 

Marga: Lijkt me een goed plan. 

Janita: We kunnen er nu niet over stemmen omdat het kostenplaatje niet 

rond is.  

Eslin: Dan doen we de pilot en kijken we bij de volgende ALV verder. 

Janita: Het is waarschijnlijk wel lastig om te zoeken naar een nieuwe drukker.  

Eslin: Maar we gaan wel de pilot doen met pdf sturen. 

Ruben: Misschien is het een goed idee om het plan eerst met oud-

penningmeesters en/of de WOM te bespreken.  

Eslin: Dat is een goed idee. 

 

Kimberly: Ik wil graag iets toevoegen aan het discussieblok. Er is vorige week 

na een tentamen een nogal heftige opmerking geplaatst in een Facebook-

groep. Na het tentamen werd er een agressieve opmerking geplaatst. 

Lyonne: Misschien is dit iets om door te spelen aan het Instituut of de OLC. 

Claudia: Maar die groep is aangemaakt voor eerstejaarsstudenten. Er worden 

verschillende berichten in geplaatst en het is geen enkele vorm gelinkt aan 

Itiwana.  

 

Ruben: Het discussieblok gaat als volgt: als iemand iets wil zeggen steekt de 

persoon zijn of haar hand op. Dan bepaal ik of deze persoon iets mag zeggen. 

Ik heb staan: -boeken en inschrijving, -promotie derdejaars, en –

betrokkenheid. 

-Boeken en inschrijving: 

Ruby: Het idee was eerst dat mensen hun boeken in het Hok ophaalden en er 

een inschrijfformulier bij kregen. Dat kan nu niet meer. De gegevens die ik 
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krijg zijn alleen: bankrekening, zonder naam, en een adres. Ik heb meer info 

nodig om mensen zichzelf te laten inschrijven. Ik heb geen telefoonnummer of 

iets dergelijks dus het is lastig mensen in PC-leden te zetten. Ik vroeg me af of 

mensen hier een oplossing voor zouden hebben. 

Thijs: Heeft Studystore al uitgesloten dat zij meer kunnen betekenen? 

Maud: Labyrint heeft eenzelfde probleem, misschien kunnen we samen op 

Studystore afstappen. 

Janita: Het is wel handig als het voor de volgende lichting is geregeld. Anders 

is het misschien beter om de boeken weer naar het Hok te laten sturen. 

Thijs: Studystore doet gewoon moeilijk, dus ik zou gewoon op hen af gaan. 

Lenne: Zou je niet kunnen fixen dat mensen hun e-mailadres doorgeven 

tijdens het bestellen? Of de mensen andere gegevens laten insturen. 

Maarten: Mensen kunnen na besteld te hebben er alsnog voor kiezen om 

geen lid te worden. 

Jemma: Het gaat niet meer via de Iti-site? 

Ruby: Nee. Het is via de site van Studystore. 

Eslin: Daar hebben we dus bijna geen zeggenschap over, en Labyrint heeft 

hetzelfde probleem. Voor die tijd is het of de boeken naar het Hok sturen of 

een andere, betere, oplossing vinden.  

Ruby: Je denkt dat het werkt om mensen een mailtje te sturen, maar mensen 

antwoorden niet allemaal. 

Thijs: Wat ook wel, misschien een beetje bot, zou kunnen is langs college 

gaan en mensen vragen wie er besteld hebben en deze een formulier in 

handen duwen. 

Michael: Ik weet nog niet zeker of ik het goed begrijp. Ze kunnen bestellen 

zonder lid te zijn? 

Ruby: Je moet om lid te worden €17,50 extra betalen bovenop de boeken. 

 Thijs: Het staat op andere servers. 

Eslin: Dus wij moeten nu zelf een oplossing zoeken en anders toch boeken 

naar het Hok laten sturen. Kunnen we naar het volgende discussiepunt? 
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 Ruben: Oké, het volgende punt is de promotie onder derdejaars. 

Thijs: Derdejaars zijn heel pittig omdat ze de eerste helft van het jaar weg zijn 

en daarna scriptiestress hebben. Dus ze zijn vrij lastig te bereiken. Ik denk dat 

het vooral belangrijk is om de mensen persoonlijk aan te spreken of te 

benaderen. 

Simone: Ik ben het niet helemaal eens met Thijs. In het eerste en tweede 

semester zijn er vakken die veel gevolgd worden. Er blijft dus een best grote 

groep over om te bereiken. Je kan het dus misschien iets meer proberen. 

Ruben: Wat je ook al zei: flyers en langsgaan in colleges is iets dat gedaan 

moet worden. Dit gebeurt niet echt. Er moet wel wat strenger op 

gecontroleerd worden.  

Lyonne: Flyeren en promoten zou ik coördineren vanuit de promotiefunctie.  

Maud: We moeten dan ook mensen informeren die bestuur willen doen dat 

dit erbij hoort. 

Michael: Ik draai al even mee. Check gewoon de roosters, elke docent vind het 

goed. Dus gewoon iedereen laten promoten.  

Jemma: Tijdens mijn bestuursjaar merkte ik dat je als derdejaars zelf mensen 

het beste kent. Rondlopen tijdens de pauze en flyers persoonlijk uitdelen is als 

jaargenoot makkelijker. Het is een luxe dat je de mensen al in college ziet, 

maak daar dan ook gebruik van. 

Maud: Ik merk ook van derdejaars dat sommige derdejaars een 

studievereniging kut vinden. Hoe kunnen we die mensen dan bereiken? 

Marga: De derdejaars die nooit actief zijn geweest zullen waarschijnlijk niet in 

hun derdejaar alsnog komen. 

Simone: Maar je moet niet gaan selecteren, het is sowieso goed om te 

proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

Jemma: Blackout. 

Ruben: Flyeren en langsgaan in colleges is gewoon een taak. Je kunt wel 

zeggen dat de derdejaars niet komen, maar je moet het wel gewoon 

proberen. 

Marga: Ja dat klopt. Maar er hangen wel verwachtingen aan. 
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Jemma: Ik kon het weer herinneren. Derdejaars hoeven niet de hele tijd bezig 

te zijn met Itiwana. Dus ik zou het alsnog proberen. 

Ruben: De derdejaars houden blijkbaar goed bij of er gepromoot wordt onder 

derdejaars. 

Simone: Is er veel diversiteit op de activiteiten? 

Eslin: Ik denk dat we heel erg merken dat de eerstejaars heel actief zijn. Daar 

zijn we blij mee, de activiteiten worden goed bezocht. De opkomst onder 

tweedejaars is minder. 

Michael: Alles is nu eigenlijk wel gezegd. 

Jemma: Misschien is het dan ook goed om actiever na te denken over hoe de 

tweedejaars die vorig jaar kwamen actiever te houden. 

Eslin: Ik moet zeggen dat ik probeer persoonlijk mensen aan te spreken, maar 

mensen zijn dit jaar drukker met andere mensen en andere dingen. Anyway. 

Vorig jaar waren sommige mensen actief maar op een gegeven moment ben 

je aan een dood paard aan het trekken.  

Lyonne: Is het een idee om je echt te richten op mensen die nooit komen? 

Maud: De activiteit voor mensen die nooit komen! 

Michael: Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi. 

Eslin: Dit komt eraan, dat wordt geregeld. Daarbij, vandaag tijdens college 

bijvoorbeeld, heb ik subtiel de uitstap naar het Tropenmuseum gepromoot.  

Michael: Er zitten altijd mensen die geen interesse hebben, maar ze moeten 

wel weten dat er een activiteit is.  

Ruben: Ik denk dat we wat conclusies moeten trekken. Wat zijn de conclusies? 

Geerte: Meer flyeren, en mensen actiever proberen te maken.  

Simone: Misschien ook, wat Ruben zei, controleren. Hiervoor kunnen we best 

een ludiek iets voorstellen. 

Eslin: Misschien kunnen we dit beter intern houden.  

Maud: Misschien de snoeppot vullen of bier halen als consequenties. 

Janita: Ik zou het inderdaad intern houden, tijdens de BV bijvoorbeeld.  

Marga: Misschien kunnen we er een standaard agendapunt van maken. 

Janita: Persoonlijke mensenwerving werkt het beste is ook een conclusie.  



 

Studievereniging Itiwana     Telefoonnummer: 071-5274025 
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07)    Iban: NL67 INGB 0006 2396 97 
2333 AK      info@itiwana.org 
Leiden       www.itiwana.org 

 

Eslin: Volgende punt. 

Ruben: Betrokkenheid. 

Simone: Misschien even een opstapje vanuit het vorige punt, meer 

persoonlijke betrokkenheid met de leden. Dat kan denk ik wel wat meer.  

Ruben: Het ging er over hoe we betrokkenheid wilden definiëren. 

Lyonne: Kwamen we niet op dit punt, rondom Maud, of dit wel of niet in het 

hele verhaal moest bij elk bestuurslid. 

Geerte: Het discussieblok ging over de aanwezigheid bij activiteiten en niet 

over betrokkenheid. 

Simone: Ik heb beide punten genoemd. 

Eslin: Kun je dit definiëren? 

Simone: Aanwezigheid lijkt me duidelijk, betrokkenheid gaat over persoonlijk 

contact met leden. Bij sommige mensen is dit misschien niet helemaal goed. 

Geerte: Ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Ik ben er altijd bij, behalve bij 

WDO-activiteiten. Ik heb niet het gevoel dat ik mensen niet aanspreek. 

Simone: Het is geen persoonlijke aanval. 

Geerte: Dat weet ik. 

Ruben: Ik denk dat er onduidelijkheid is over wat we met betrokkenheid 

bedoelen. Ik vraag me af of deze term als zodanig in een beleidsplan is. Het 

moet iets betekenen: hoe blijf je betrokken. Misschien moeten jullie er 

meerdere punten van maken of het onderverdelen. 

Janita: Ik vroeg me af of er een Hokrooster is. Op het moment dat ik er ben zit 

er soms niemand in het Hok. Vorig jaar zorgden we ervoor dat er altijd 

iemand is. Er lijken nu specifieke dagen te zijn waarop er niemand is. Zorgen 

jullie ervoor dat er altijd iemand is? 

Maud: Ik ben benieuwd wat jullie (wijst naar eerstejaars) vinden, of jullie 

aangesproken worden.  

Marga: Ik denk dat het Hok er wel bij hoort, die aanwezigheidsplicht. Eerst 

deden we het best wel consequent. Schema’s van bestuursleden schuren wel 

dus het is soms lastig. We hebben er een vast agendapunt tijdens de 
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bestuursvergaderingen van gemaakt. 

Lenne: Ik wilde zelf ook zeggen dat ik niet ervaar dat ik nooit wordt 

aangesproken tijdens activiteiten. Misschien op de borrel wel iets meer. Maar 

wij als eerstejaars trekken misschien ook veel naar elkaar. Ik heb niet het idee 

dat er geen persoonlijk contact is. 

Lyonne: Ik bedacht me net ook dat het hele idee van betrokkenheid kan 

worden onderverdeeld in twee punten: aanwezigheid, in het Hok en op 

activiteiten, en contact met leden. Ik denk dat vooral dit laatste een belangrijk 

punt is. 

Renee: Ik denk dat die betrokkenheid ook van beide kanten moet komen. 

Mensen moeten misschien ook zelf op het Bestuur afstappen. 

Claudia: Juist omdat jullie zo laagdrempelig zijn vind ik dat het makkelijk is 

voor de eerstejaars om contact te zoeken. 

Eslin: We zijn ook al een tijdje geleden door Jemma aangesproken omdat we 

als Bestuur tijdens borrels te veel bij elkaar zouden zitten. Hier zijn we daarna 

meer op gaan letten. Ik zie er wel verandering in. 

Janita: We gaan nogal in op het betrekken van eerstejaars. Maar er is 

misschien ook een drempel voor tweede- en derdejaars. Ik voel me als 

derdejaars misschien wel een beetje verwaarloosd. 

Eslin: Ik wil je heel even onderbreken: het is kwart voor tien. 

Michael: Wat is de drempel dan naar het Bestuur? 

Eslin: Zullen we een concluderende opmerking maken? 

Ruben: Iedereen mag nog iets zeggen. 

Simone: Binnen het bestuur kan het misschien beter verdeeld worden. 

Lyonne: In de praktijk gaat het ook niet superslecht.  

Ruben: Ik vind dat jullie de term betrokkenheid uit het beleidsplan moeten 

halen. Maar hak het dan dus in stukjes. 

Simone: Misschien dat ieder bestuurslid individueel kan aangeven hoe hij of 

zij daar aan bijdraagt. 

10. Evaluatie Bestuur en Itiwana tot heden 

Jemma: Jullie doen het goed en leven voor Itiwana. Itiwana heeft een plekje in 
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jullie hart.  

11. Nagekomen punten / wvttk 

12. Sluiting 

 
21:50 Financieel verslag is goedgekeurd. 22 stemmen voor 

21:50 Halfjaarlijks verslag is goedgekeurd. 22 stemmen voor 


