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Notulen 

Wissel ALV van Itiwana, 24e en 25e bestuur 

27 september 2017, 18:30 

Locatie: De Eeuwige Student 

 

1. Opening (18:30) 

Lenne: opent de ALV en bedankt iedereen voor het komen, merkt op dat er veel 

eerstejaars zijn. 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken 

Lenne: vraagt of nog mededelingen zijn. Zegt dat liever spelfouten later te horen 

krijgt. Na pauze stukje LaSSA maar niemand aanwezig. Legt uit dat ALV is voor 

stemmen, opmerkingen en vragen, eerst beleid, dan halfjaarlijks en nu eind.  

(18:32) Jodie en Anouk komen binnen. 27 stemmen 

3. Vaststellen agenda 

Lenne: Neemt de agenda door. 

(18:33) Lyonne en Lizet komen binnen. 29 stemmen 

4. Benoeming stemcommissie 

Lizet en Jemma: bieden zich aan als stemcommissie 

(18:33) Ruben komt binnen. 30 stemmen 

Maarten machtigt Eslin. 31 stemmen 

Stemcommissie telt 31 stemmen 

5. Goedkeuren notulen Halfjaarlijkse-ALV 24-04-2017 

23 stemmen voor goedkeuring notulen.  

0 stemmen tegen.  

8 stemmen onthouden.  

Notulen halfjaarlijkse ALV goedgekeurd. 

6. Bespreken en stemming huisregelement  

Lenne: legt uit dat er voorheen geen huisregelement was ook al staat er in de 

statuten dat dit moet. Het is iets om op terug te grijpen voor het bestuur van Itiwana 

zelf, maar ook voor de leden. Omdat het huisregelement is meegestuurd met de 

uitnodiging van de ALV en iedereen dus de kans heeft gehad om het te lezen zal het 

niet tot in detail besproken worden.  
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Het huisregelement wordt per artikel langsgegaan voor vragen. 

Jemma: vraagt wat er met declaraties wordt bedoeld. 

Caroline: legt uit dat dat de bonnetjes zijn. Het is netjes geschreven vanwege 

juridische redenen.  

Geen vragen of opmerkingen over artikel 2 tot en met 14. 

Jemma: vraagt bij het alcoholprotocol wat er bedoeld wordt met dat iemand van de 

faculteit op de hoogte moet zijn van alcohol bij activiteiten. 

Lenne: zegt dat dit voor de universiteit is om op terug te vallen maar dat Itiwana zich 

niet echt druk hoeft te maken hierover. 

Eslin: zegt dat het goed is om alle mogelijke dingen te coveren  

28 stemmen voor goedkeuring huisregelement. 

0 stemmen tegen. 

3 stemmen onthouden. 

Huisregelement goedgekeurd. 

7. Bespreken/toelichten jaarverslag 2016-2017 

• Algemeen: 

Lenne: vertelt dat de pijlers communicatie en innovatie zijn geweest. 

Eslin: zegt dat namen van gestopte commissieleden niet doorgestreept moeten zijn. 

Lenne: ligt toe dat idee@itiwana.org gepromoot is en de ideeënbus opgehangen dus 

een vinkje. Via email niks gekregen maar wel face to face, toch besloten om de mail 

te behouden omdat het een optie geeft om anoniem een idee te geven. De 

ideeënbus is ook gebruikt voor formulieren. In de LaSSA zaten dit jaar geen 

bestuursleden maar andere leden van Itiwana, dit ging op zich goed maar 

communicatie kon beter dus raden we aan om volgend jaar toch een bestuurslid bij 

de LaSSA te hebben. Een nieuwe drukker vinden is gelukt maar toch zijn we niet 

tevreden dus gaan we met het nieuwe bestuur zoeken naar een betere. 

Linde: vraagt wanneer de enquête is verstuurd. 

Lenne: zegt dat dit aan het begin van het jaar is gedaan. 

Jemma: merkt op dat het verslag nu korter is maar dat de punten nu niet erg 

makkelijk te lezen zijn. Ze zegt dat ze de volgende keer een kleine samenvatting van 

het geheel fijn zou vinden zodat je een idee hebt van hoe het is gegaan.  

mailto:idee@itiwana.org
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Eslin: zegt dat dan nog steeds wel de punten benoemd moeten worden in die 

samenvatting, voor het overzicht. Misschien tussen haakjes welk punt het is in dat 

samenvattinkje. 

• Voorzitter 

Lenne: vertelt dat we een promotieplanner hebben gemaakt, die liep een tijd goed, 

op het einde minder. Was goed om erin te komen maar moeilijk bij te houden dus 

misschien als tip om het meer deel van agenda of digitaal te maken. 

Eslin: Zegt dat Lenne het top heet gedaan. 

• Secretaris 

Samoa: legt uit dat bij punt 10 van innovatie “archief digitaliseren” eerst het plan 

was om al het materiaal te digitaliseren maar dit bleek niet haalbaar. In plaats 

daarvan is er een digitaal archief gestart door commissies het promotiemateriaal in 

de publieke mappen te laten opslaan. Andere documenten die al in het archief 

bewaard waren zijn nog niet gedigitaliseerd. 

Sarah en Eslin: merken op dat de titel van dat puntje hetzelfde moet zijn als van het 

originele beleidsplan. 

Samoa: zegt dat ze dit zal veranderen. Verder licht ze de nieuwe facebook pagina toe 

die ze samen met Renée heeft gemaakt. Dit is een openbare pagina waar mensen 

van buiten Itiwana informatie over de vereniging kunnen vinden en de openbare 

evenementen kunnen vinden. Aan het puntje over leden van verschillende jaarlagen 

in contact brengen is gewerkt door naar mastercolleges te gaan en twee keer naar 

een borrel van de masters. Achteraf gezien was dit niet echt een persoonlijk puntje 

maar meer iets van het hele bestuur.  

(18:55) Irene komt binnen, 32 stemmen. 

• Penningmeester 

Caroline: zegt dat ze niet veel heeft om toe te lichten, wel het puntje “openstaan 

voor ideeën rondom de kledinglijn”. We hebben rondgevraagd naar ideeën bij leden 

en in de bus ideeën gekregen, deze zijn meegenomen in de tweede kledinglijn. 

Bart: merkt op dat er nu het woord penningmeester in plaats van penningjuf wordt 

gebruikt. 

Lenne: legt uit dat dit de officiële term is.  
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• Assessor Onderwijs 

Renée: vertelt dat de boekenactie dit semester goed is verlopen. Wel heeft ze van 

een paar leden gehoord dat zij hun boeken nog steeds niet hebben gehad maar wel 

heel erg veel mailtjes krijgen. Dit gaat niet via Renée maar via Studystore, ze heeft 

Studystore een mailtje gestuurd voor meer duidelijkheid. Het studieprogramma 

heeft veel wijzigingen doorgemaakt daarom heeft ze veel contact met Nina 

Osterhaus gehad over de nieuwe indeling van de vakken. 

Jemma: vraagt of Renée erover heeft nagedacht om aan haar opvolger aan te raden 

om boeken voor de masterstudenten aan te bieden via Itiwana.  

Renée: reageert dat het zeker een goed idee is, zo kunnen masters ook beter 

betrokken worden bij Itiwana. Omdat de webwinkel bij Studystore nu langer open is 

kan dit misschien nog voor de nieuwe instroom in het tweede semester. Er moet wel 

gekeken worden naar over hoeveel mensen dat zou gaan en of dat haalbaar wordt. 

• Assessor Activiteiten 

Lana: ligt toe dat ze eerst van plan was om tien activiteiten te doen maar dat het er 

elf zijn geworden want de Activiteitencommissie heeft ook een etentje voor de 

eerste borrel georganiseerd, vooral om eerstejaars te aan te sporen mee te gaan 

naar de borrel. Contact met andere verenigingen is niet gelukt omdat het niet 

uitkwam met het plannen van een gezamenlijke activiteit.  

Eslin: zegt dat de Activiteitencommissie ook naar samenwerking met hbo-

verenigingen kan kijken. 

Lizet: vraagt waarom het eerste etentje niet door het Mentoraat georganiseerd 

wordt.  

Lenne: legt uit dat het etentje niet speciaal voor de eerstejaars was maar voor alle 

leden en dat het daarom niet onder het Mentoraat valt. 

Lana: ligt toe dat de promotie voor derdejaars lastig blijft door de verschillende 

colleges die ze volgen. Voor volgend jaar zou dit een concreter punt moeten worden 

of weggelaten worden. 

Eslin: zegt dat het scriptietraject nu structureler is dus dat er meer momenten zijn 

om langs te gaan bij derdejaars. Ze raadt aan om goed naar de verschillende roosters 

te kijken en misschien activiteiten te verbinden aan vakken. 



 

Studievereniging Itiwana     Telefoonnummer: 071-5274025 
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07)   Rekeningnummer: NL67INGB0006239697 

2333 AK     www.itiwana.org 
Leiden      info@itiwana.org 

Jemma: voegt toe dat het eerste vak bij de masters langer door gaat dus dat er 

langer de tijd is om langs te komen. Vanaf januari zijn de meeste studenten weg, nu 

zijn er allemaal nieuwe mensen. 

Lana: zegt dat dit soort tips van ouderejaars ook altijd via de mail doorgegeven 

kunnen worden en dat dit heel waardevol kan zijn.  

Eslin: zegt dat je ook het master lid uit opleidingscommissie kan aanspreken over 

masters bij Itiwana betrekken. 

• Assessor Extern 

Jorn: ligt toe dat er bij de LaSSA groep een kruisje staat omdat er niet veel invulling 

aan gegeven kan worden. Maud heeft deze groep opgezet voor mensen die het leuk 

vinden om meer met de LaSSA te doen. De groep heeft dit jaar geprobeerd om het 

Itiwana gala te promoten bij andere vereniging maar het promoten van de LaSSA bij 

Itiwana is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de LaSSA zelf. Hij raadt aan om 

niet door te gaan met de groep omdat er niet veel verdere ontwikkeling mogelijk is. 

Het is gelukt om een CRM-systeem op te zetten, deze is niet veel door de AA-

commissie gebruikt omdat het lang duurde om het systeem te ontwikkelen en in te 

richten. Door omstandigheden is het er niet van gekomen om te kijken naar alle 

besparingsmogelijkheden van het opnemen van het ledenbestand in CRM. Het kan 

wel, maar het is nog niet duidelijk hoe dan precies.  

Lizet: Merkt op dat een alumni nieuwsbrief een week voor een activiteit sturen te 

laat is aangezien veel alumni gewoon een baan hebben en dus niet zomaar kunnen. 

Ze raadt het nieuwe bestuur aan om zeker vier maanden van tevoren al een datum 

van een activiteit door te geven. 

Lyonne: merkt op dat BCC altijd gebruikt moet worden bij de nieuwsbrief. 

Lizet: voegt hier aan toe dat ze maar weinig alumni brieven ontvangen heeft.  

Jorn: legt uit dat dit waarschijnlijk ook komt doordat mail die via de extern mail 

verstuurd wordt vaak in de spam komt. Misschien dat de brieven nu via 

info@itiwana.org verstuurd moet worden of dat het nieuwe bestuur mijndomein 

hierover kan mailen.  

Lana: zegt dat andere mailadressen dan extern dit probleem ook hebben. 

Jorn: legt uit dat hij daarom papieren uitnodiging heeft verstuurd maar die kwamen 

mailto:info@itiwana.org
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pas laat aan. 

Eslin: zegt dat het goed is dat Jorn het CRM-systeem heeft gemaakt maar dat hij op 

moet passen met het vervangen van PC-leden. 

Jorn: vraagt aan Lizet of vier keer per jaar genoeg is voor een alumni nieuwsbrief of 

dat het te weinig is. 

Lizet: zegt dat vier brieven per jaar goed is. 

• Assessor Publicatie 

Nola: ligt toe dat bij contact onderhouden met de promotieleden van de commissies 

voor promotie in de Itiweek een kruisje staat omdat dit niet erg soepel ging. Vaak 

kwamen stukjes te laat of helemaal niet. Ze heeft aan haar opvolger voorgesteld om 

een app te maken met iemand van elke commissie en om daarin wekelijkse 

reminders te sturen. Instagram is niet wekelijks gebruikt maar wel veel, Snapchat is 

nauwelijks gebruikt omdat het lastig was met inloggen en omdat Instagram al 

dezelfde rol vervulde en bijna dezelfde mogelijkheden heeft. Volgend bestuur kan 

zelf bepalen of ze Snapchat nog willen blijven gebruiken, het lijkt wel populair te zijn 

onder de eerstejaars studenten. 

De almanak loopt goed, hopelijk komt deze in oktober uit. Verdere informatie over 

de prijs en hoe te bestellen komt nog. Er zal geen winst op gemaakt worden, ook 

omdat dit pas de eerste poging is.  

Er worden voorbeelden van pagina’s uit de almanak laten zien. 

Eslin en Sarah: laten weten dat ze erg enthousiast zijn. 

Lizet: zegt dat ze blij is dat het geld voor de almanak niet van het Itiwana budget 

afgaat. Ze vraagt hoe dit dan gaat met drukken en de kosten van de almanakken die 

je eventueel overhoudt.  

Nola: legt uit dat er alleen almanakken gedrukt gaan worden voor de mensen die 

hebben aangegeven deze te willen. 

Lizet: zegt dat ze dan wel van tevoren moeten betalen.  

Nola: stemt hiermee in.  

Lizet: raadt aan om niet een hele Itiweek in het Engels te maken want dat kost te 

veel tijd. Je kunt beter een samenvatting geven, zoals dit vroeger ook gedaan werd. 

Nola: legt uit dat we geen Engelstalige leden hebben en dit daarom ook niet nodig 
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was.   

Vicky: zegt dat de almanak er cool uitziet. 

Eslin: zegt dat het voor Nola belangrijk is om haar kennis door te geven over bewerk 

programma’s voor lay-out omdat zij hier veel over weet en haar opvolger eventueel 

niet. 

Nola: zegt dat het aan te raden is om een aparte commissie voor de almanak op te 

stellen. 

Lizet: merkt op dat er een draaiboek van Indesign is dat men kan gebruiken. Voor de 

Itiweek raadt ze aan om er niet te veel energie in steken, als je geen stukjes krijgt 

voor de deadline kan je het ook laten. 

Jemma: zegt dat een whatsapp groep maken een goed idee is. 

Kyra: zegt dat WDO promotieleden ook misschien in de promotie appgroep kunnen. 

Eslin: zegt dat de Ititalk top was. 

• AA-commissie 

Jorn: ligt toe dat bij het puntje “persoonlijke doelen behalen”  een kruisje staat 

omdat de doelen die de commissieleden aan het begin gesteld hebben niet gehaald 

zijn. Achteraf gezien komt dit doordat hij te veel zijn handen van de commissie 

afgetrokken heeft en te veel zelf deed. Hiervan neemt hij de schuld op zich, en raadt 

af om het volgend jaar zo te doen. Na de halfjaarlijkse ALV heeft de commissie nog 

geëvalueerd, hier kwam een lijstje met uit met tips voor volgend jaar. De algemene 

doelen van de commissie zijn wel gehaald, activiteiten zijn gedaan en nieuwsbrieven 

verstuurd. Over de boottocht zijn veel positieve reacties gekomen maar er waren 

geen alumni die konden. Omdat er minder bezoekers waren dan verwacht, zijn de 

kosten hoger uitgevallen. 

Jemma: oppert om misschien een alumni survival weekend te organiseren. Ze denkt 

dat hier wel animo voor is.  

Jorn: vraagt of Jemma dan voorstelt om het alleen voor alumni te doen. 

Jemma: antwoordt dat het een activiteit kan zijn met focus op alumni maar ook open 

voor andere leden. 

Lizet: vertelt dat er aankomend jaar geld is via een spaarplan voor extra activiteit of 

een grotere activiteit voor Itiwana.  
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Lyonne: raadt aan om een activiteit echt in het teken van alumni zetten, anders 

komen ze niet. Spoor ook mensen aan om oude studievrienden mee te nemen.  

Jorn: zegt dat hij veel mensen gestalkt heeft. 

Lyonne: zegt dat hier vooral mee doorgegaan moet worden. 

• Activiteitencommissie 

Lana: vertelt dat het een fijne commissie is geweest die het goed gedaan heeft. De 

commissieleden zijn er nu niet bij omdat ze het wisselfeest aan het voorbereiden 

zijn. Ze is trots op de diversiteit van activiteiten en het filmpje voor het promoten 

van het eindfeest. Ze vindt het jammer dat er weinig docenten waren op de 

docentenactiviteit omdat het verplaatst moest worden vanwege het weer. Contact 

met docenten blijkt lastig. Ze raadt haar opvolger aan om gewoon langs te gaan, zo 

kan je ze het best bereiken. 

Lizet: zegt dat ze het belangrijk vindt om te benoemen dat er voor het gala best veel 

entree gevraagd is en er daarom veel winst gemaakt is. 

Lana: zegt dat ze dit ook door zal geven aan Caroline omdat het belangrijk is voor de 

penningmeester om te weten. 

Lenne: legt uit dat wij dachten het hoorde om winst op het gala te maken en dat te 

gebruiken voor de rest van de activiteiten.  

Lizet: antwoordt dat winst op het gala wel moet betekenen dat je er veel voor 

terugkrijgt qua locatie en aankleding. Het is niet de bedoeling dat je winst maakt, het 

gaat vooral om een heel mooi feest maken. Let daarop, want als het weer gebeurd 

wordt ze boos. 

Lenne: zegt dat we ook niet verwacht hadden dat er zo veel winst gemaakt zou 

worden. 

Lizet: zegt dat Quintus niet echt mooie locatie is voor dat geld. 

Eslin: merkt op dat een locatie vinden ook heel lastig is, dit was al veel beter dat het 

jaar ervoor.  

Lizet: geeft advies om de verslagen van een aantal jaren terug te lezen en zo te 

berekenen hoe veel mensen er ongeveer gaan komen en hoe veel entree je dus 

moet vragen. 

Lana: zegt dat de Acticom heeft geprobeerd om Quintus zo fancy mogelijk te maken. 
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Lizet: stelt voor om te kijken naar een andere datum voor het gala, buiten december 

is er meer beschikbaarheid bij de meeste locaties . 

Lana: zegt dat januari en februari ook weer lastige maanden zijn met veldwerk. 

Charley: merkt op dat het gala dit jaar heel goed geregeld was met bitterballen, 

polaroids en aankleding. Beter dan vorig jaar.  

• Bulletin 

Nola: Vertelt dat ze rots is op de commissie die ondanks enkele tegenslagen hun best 

is blijven doen. Het bleek iets te ambitieus en niet nodig om een keer per week 

samen te komen om te vergaderen. Het was wel te merken dat hierdoor deadlines 

soms vergeten werden, daarom werd er via de app wel elke week contact gehouden. 

Tijdens de beleids- en halfjaarlijkse ALV was gezegd dat het derde bulletin ook 

digitaal uit zou komen, door problemen met de drukker en weinig respons op de 

mail over digitalisering is besloten om dit pas bij het vierde bulletin te doen.  

Lizet: vraagt of het derde bulletin al verstuurd is. 

Nola: antwoordt dat het derde bulletin iets later komt door miscommunicaties met 

de drukker.  

Lizet: zegt dat er volgend jaar wel echt een betere drukker moet komen en dat ze 

zelf ook het bulletin digitaal wil. 

Ruben: vraagt wat de reden is voor de digitalisering 

Nola: antwoord dat dit om duurzaamheidsredenen is en omdat dan het hele bulletin 

in kleur uitgegeven kan worden. 

Jemma: zegt dat er ook gekeken kan worden naar interesse bij de alumni voor een 

digitaal bulletin.   

• Educatiecommissie 

Renée: zegt dat de commissie ervoor gekozen heeft om geen Engelstalige activiteit 

te organiseren omdat er geen Engelstalige leden zijn. Ze is trots op de Afrikaanse 

dansworkshop en de excursie met de boswachter, deze waren drukbezocht en er 

was goed contact met externe partijen.  

Jemma: stelt voor om misschien toch een laagdrempelige Engelstalige activiteit te 

organiseren om te kijken of internationale studenten komen. 

Lyonne: zegt dat ze het leuk vindt dat antro’s houden van weer terug is.  
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Jemma: zegt dat er geld is gevonden van oude samenvattingen in een kas, 180 euro. 

Misschien een idee om dat uit te geven aan een educatieve activiteit. 

Lenne: antwoord dat we hier bij Carolines deel verder over door kunnen gaan. 

• Fotocommissie 

Nola: zegt dat ze trots is op de commissie en de Ititalk die ze georganiseerd hebben. 

De fotowedstrijd zou dit jaar door het instituut georganiseerd worden, samen met 

andere studies van het FSW in plaats van met de Fotocommissie. Dit heeft het FSW 

uiteindelijk niet gedaan en daarom is er geen fotowedstrijd gekomen. In plaats van 

de fotowedstrijd is er een Ititalk georganiseerd, er kon niet worden samengewerkt 

met TEDtalk dus daarom is het op eigen initiatief gedaan. Verder is het gebruiken 

van film goed verlopen. 

Lyonne: vraagt hoe de communicatie tussen het instituut en Itiwana op dit punt mis 

heeft kunnen lopen. 

Nola: antwoordt dat het instituut zelf heeft laten weten het anders te willen doen 

met de fotowedstrijd dit jaar maar het niet meer gedaan heeft.  

(19:44) Eslin vertrekt, 30 stemmen 

Wilke: zegt dat het dit jaar de bedoeling is dat er wel een fotowedstrijd komt met 

het hele FSW. 

Lizet: geeft een algemeen compliment voor de originaliteit van de activiteiten dit 

jaar. 

Vicky: laat weten dat ze de Fotocommissie leuk heeft gevonden. 

Lenne: zegt dat de Fotocommissie altijd steady was en dat we ze hiervoor dankbaar 

zijn. 

• ICA commissie 

Lenne: vertelt dat de tweede ICA nu op de post zit. De lay-out is dit jaar veranderd 

omdat een van de commissieleden heel goed was met Indesign. Promotie van de ICA 

stond in het beleidsplan, naar aanleiding van feedback over te veel promo is ervoor 

gekozen om geen grote Facebookpost te doen ter promotie van de ICA. Dit is ook 

niet per se nodig, er is wel via Instagram en Snapschat gepromoot. 

• Mentoraat 

Renée: zegt dat het leuk was om het mentoraat te begeleiden, ze deden veel zelf en 
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deden het heel goed. Bij het puntje eestejaarsrünie staat nog een handje omdat deze 

nog moet plaatsvinden. Het eerstejaarsweekend was niet vol, vermoedelijk omdat 

het eerste jaar niet heel groot is dit jaar.  

Lizet: vraagt hoe veel van de afgelopen jaren het eerstejaarsweekend niet vol zat. 

Renée: antwoordt dat dit de afgelopen twee jaar is voorgekomen dus nog niet heel 

consequent. Vorig jaar kwam het door onduidelijkheid over de datum.  

Lyonne: raadt aan om in de zomer alvast te peilen bij het instituut hoe veel 

inschrijvingen er zijn.  

Renée: antwoordt dat het dan nog steeds lastig is omdat de bus en locatie al veel 

eerder in het jaar geboekt moeten worden. 

Lenne: zegt dat we dit ook aan het instituut gevraagd hebben maar dat zij cijfers 

hadden uit twee verschillende bronnen die niet helemaal overeenkwamen met het 

werkelijke aantal. 

Laure: zegt dat ze het leuk vond om Renée als begeleider te hebben.  

• Reiscommissie 

Samoa: zegt dat ze er heel veel van geleerd heeft. De commissieleden konden er 

helaas niet bij zijn door omstandigheden. Wel complimenten voor de 

commissieleden voor hoe ze zijn omgegaan met uitdagingen en tegenslagen. Er is dit 

jaar een enquête gehouden onder de reizigers na afloop van de reis om te kijken hoe 

mensen het vonden en om meer inzicht te krijgen van wat itiwana leden verwachten 

van een reis. De resultaten zullen worden doorgegeven aan haar opvolger.  

Lizet: vraagt wat er is gebeurd met de vliegtickets en wat dat voor effect had op de 

reis zelf.  

Samoa: legt uit dat er gezocht werd naar vliegtickets binnen ons budget maar er was 

een miscommunicatie met de deadlines voor betaling. Daardoor moesten er nieuwe 

vliegtickets geboekt worden die duurder zijn uitgevallen. De planning tijdens de reis 

stond nog niet helemaal vast dus er kon wat verschoven worden waardoor er 

uiteindelijk wel binnen het budget werd gebleven zonder dat het ten koste ging van 

de kwaliteit van de reis. Bij de tweede boeking konden er ook twee tickets minder 

geboekt worden omdat twee mensen hadden afgezegd. Zo is het door wat te 

puzzelen opgelost.  
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Lizet: zegt dat het heel knap is hoe de commissie er mee om is gegaan maar dat het 

eigenlijk echt niet kan gebeuren omdat het erg zonde is en er al vaker iets met de 

vliegtickets is gebeurd. Dus de aankomende jaren zal er echt meer op gelet moeten 

worden.  

Laure: vertelt dat het een fantastische reis was en ze niks heeft gemerkt van alle 

tegenslagen tijdens de reis en vliegtickets. 

• Survivalcommissie 

Caroline: vertelt dat ze trots is op de commissie en het heel leuk vond om te doen. 

Ouderejaars en masters bereiken was lastig, er zijn uiteindelijk geen masters mee 

gegaan maar wel een paar derdejaars. 

Jemma: merkt op dat je ook moet bedenken dat aan het eind van het studiejaar 

masters geen tijd hebben of al klaar zijn.  

Lenne: zegt dat we moeten nadenken of we dat dan wel als doel moeten stellen. 

Lenne: vraagt of we nu pauze willen. Sommigen geven aan van wel.  

8. Pauze  

(19:59) begin van de pauze 

Zeven personen verlaten de ALV, 23 stemmen 

(20:14) einde van de pauze 

9. Bespreken/toelichten Financieel Jaarverslag  

Caroline: zegt dat ze eerst de inkomsten en uitgaven van 2015-2016 zal toelichten. 

De contributie was minder dan begroot want er was te veel gevraagd van derdejaars 

en sommige mensen hebben ook na herhaaldelijke pogingen tot contact nooit 

betaald en zijn dus uitgeschreven. De inkomsten van de boekenactie waren minder 

dan begroot. De boekenacties lopen niet gelijk met het financieel boekjaar van 

Itiwana. Er was nog geld over van vorig jaar, dit gaat dus naar de boekenactie van 

Lindes jaar. De eindberekening van 2015-2016 had al bij het halfjaarlijkse financiële 

verslag gemoeten, dat is niet gebeurd. Wat betreft de toekomstige in- en uitgaven 

moeten het bulletin en de ICA nog betaald worden. Er is 177 euro in een oude kluis 

gevonden waarvan 100 euro startbedrag was. Er wordt overlegd met de toenmalige 

penningmeester, Merel, wat hiermee gedaan moet worden. Over de resterende 77 

euro mag Linde bepalen. Verder is er een voorstel voor een spaarplan om contributie 
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door te schuiven naar het volgende boekjaar. Dit zal voorkomen dat de 

penningmeester achter contributie aan moet van het vorige verenigingsjaar. Dit plan 

gaat wel tijd kosten want het is best een groot bedrag. 

Laure: vraagt om hoe veel geld het gaat. 

Caroline: antwoordt dat er ongeveer 4700 euro nodig is. 

Jemma: vraagt of dit ook gaat om de 1300 euro die over was. 

Caroline: antwoordt dat die erbij hoort inderdaad. 

Jemma: zegt dat omdat dit een moeilijke situatie is dit goed overgedragen moet 

worden. 

Lenne: zegt dat het plan inhoudt dat er ieder jaar geld gespaard wordt om meer orde 

in de financiële situatie te krijgen. Dit plan moet ingestemd worden.  

Jemma: stelt voor om nu in te stemmen dat er een plan komt en dan volgende keer 

te stemmen voor het plan zelf zodat daar nog aan gewerkt kan worden. 

Lizet: zegt dat er opnieuw geteld moet worden voordat we gaan stemmen omdat er 

mensen weg zijn gegaan.  

Er worden 23 stemmen in totaal geteld. 

20 stemmen voor het opstellen van een spaarplan voor de contributie 

0 stemmen tegen 

3 stemmen blanco 

Het opstellen van een spaarplan is goedgekeurd 

Laure: vraagt hoe het staat met teruggave van geld voor het eerstejaarsweekend. 

Caroline: zegt dat dit geld naar de reünie gaat. 

Laure: antwoordt dat niet al het geld daarheen gaat. 

Lizet: zegt dat dit bij een ander overzicht staat. 

Caroline: ligt toe dat er bij de AA-commissie veel extra geld voor de boot is 

uitgegeven en dat ze daarom een tekort hebben. 

Jemma: vraagt hoe Jorn dit had ingeschat. 

Jorn: legt uit dat hij verwacht had dat er meer mensen zouden komen en dat er dus 

en grotere bijdrage vanuit de leden zou zijn. 

Jemma: zegt dat er harder moet worden getrokken aan de communicatie met 

alumni. 
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Lyonne: zegt dat er ooit ook een alumni facebook pagina was. 

Lenne: zegt dat dit niet vanuit itiwana was, maar misschien een idee is voor Claudia 

om zoiets op te zetten. 

Jorn: legt uit dat hij te laat achter het bestaan van deze groep kwam maar dat het 

een goed aanknopingspunt kan zijn. 

Caroline: vertelt dat de Activiteitencommissie volgens dit overzicht nog 103 euro 

over heeft maar dat dit in een andere kas zit. 

Jemma: zegt dat het eigenlijk niet klopt dat winst van de entreekaarten voor het gala 

gebruikt is voor andere activiteiten waar niet voor betaald hoefde te worden.  

Lana: legt uit dat dit kwam omdat het moeilijk in te schatten was bij de meeste 

activiteiten hoe veel mensen er zouden komen. 

Jemma: raadt aan om te kijken naar vorige jaren om een inschatting te maken. 

Caroline: ligt toe dat de Educatiecommissie binnen hun budget is gebleven. 

Jemma: zegt dat het goed is dat de boswandeling boven het budget is gegaan omdat 

dat het waard was. 

Caroline: legt uit dat de Fotocommissie het geld dat met de Ititalk en polaroidfoto’s 

verdiend is heeft gebruikt om het tekort op te vullen.  

Caroline: legt uit dat het overzicht van het mentoraat twee tabellen heeft, een 

aparte voor het eerstejaarsweekend. Bij het eertejaarsweekend is best veel geld 

over, dit zal gebruikt woerden voor de reünie. 

Linde: vraagt of het mentoraat dan wel de Itiwana bijdrage heeft uitgegeven. 

Caroline: antwoordt van wel. 

Caroline: ligt toe dat de Reiscommissie een tekort heeft van twintig euro omdat het 

LUF de reisreünie niet heeft vergoed. Dit werd pas naderhand bekend omdat het LUF 

de subsidie achteraf realiseert.  

Lyonne: vraagt hoe de LUF-subsidie verder wel hetzelfde kon zijn terwijl er twee 

mensen minder meegingen en de subsidie per persoon is. 

Samoa: zegt dat de subsidie dit jaar niet per persoon was. 

Lenne: zegt dat het LUF dit jaar ook strengere eisen heeft gesteld aan de subsidie. 

Wilke: vraagt waar het overgebleven geld van de commissies heengaat. 

Caroline: antwoordt dat de tekorten en overschotten van de commissies elkaar 
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opheffen. Behalve bij de survivalcommissie, het geld dat over is van het 

teruggebrachte eten en drinken gaat terug naar de leden. 

Caroline: vertelt dat het acquisitietarget omhoog is gegaan. Door een spaarplan voor 

de AA-commissie krijgen ze dit jaar meer budget voor een grotere alumni activiteit. 

De rente op de ASN-rekening is veel lager dit jaar, dit komt misschien doordat het 

geld nu pas op de spaarrekening gaat en eerst op een andere rekening stond. Er is 

een potje voor commissie algemeen gemaakt met het geld dat over was van 

sommige commissies. Hier kunnen commissies aanspraak op maken als ze een 

grotere activiteit willen organiseren. Er staan twee foutjes in de adviesbegroting; 8 % 

van contributie voor WDO is minder dan er staat omdat de contributie lager is 

uitgevallen en de 10 euro voor STOP staat er niet bij. De posten onvoorzien en divers 

zijn samengevoegd maar dit potje is niet veel gebruikt. Linde kan bepalen of ze dit 

ook zo wil doen.  

Caroline: stelt voor om het geld van de samenvattingen in het commissie algemeen 

potje te stoppen. 

Lizet: ligt toe dat dit niet is om tekorten op te vullen maar een soort subsidie voor 

een goed plan voor een extra grote activiteit. 

Jemma: zegt dat er wel goed moet worden nagedacht over hoe je dit eerlijk kan 

verdelen zodat het niet aan het begin van het jaar al op is. 

Wilke: vraagt of het gelukt om een nieuwe rekening voor het mentoraat te openen. 

Caroline: antwoordt van wel. 

Laure: ligt toe dat de aansluitkosten wel hoger zijn uitgevallen, dit moet wel in het 

verslag komen. 

Caroline: zegt dit te zullen gaan aanpassen. 

Lizet: vraagt of niet eerst het financieel jaarverslag moet worden goedgekeurd voor 

we doorgaan met WDO en LaSSA.  

Caroline: legt uit dat dit na het LaSSA stukje komt omdat hier ook nog financiële 

dingen bij besproken kunnen worden. 

 

10. WDO 

Kyra: stelt zichzelf voor en geeft een korte reflectie van vorig jaar. Zelf was ze extern 
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en ze vindt dat er goede samenwerkingen waren. Er waren twee uitschietende 

activiteiten die heel goed bezocht werden; het kerstdiner met vluchtelingen en de 

lezing van Menno Bentveld, hier waren allebei ongeveer 40 personen. Verder zijn ze 

binnen het budget gebleven, het financiële verslag zal later bij de beleids ALV nog 

komen omdat penningmeester nu in de Filippijnen zit. 

Ze stelt het nieuw bestuur voor: Lilly, Stella en Charley. Ze laat de geplande 

activiteiten zien, nog niet alle activiteiten zijn gepland. Charley gaat de website 

vernieuwen. Er is wel interesse om nog iets met de LaSSA te doen. Er zal contact zijn 

met Itiwana over het Lustrum.  

Jemma: vraagt of januari wel een goede maand is voor een debatworkshop in 

verband met veldwerk. 

Kyra: antwoordt dat de datum nog flexibel is, het kan ook begin februari gehouden 

worden. 

11. LaSSA 

Lenne: zegt dat de LaSSA niet echt een strak beleidsplan had. De LaSSA wil nog graag 

samenwerken met het WDO. Kwakiutl speelt geen actieve rol meer bij de LaSSA. 

Lizet: vraagt hoe is het gegaan toen er niemand van het bestuur in de LaSSA zat. 

Lenne: zegt dat de samenwerking met ons bestuur minimaal is geweest maar er wel 

updates zijn ingepland met Jikke en Sharon. Er was frictie binnen het LaSSA bestuur 

zelf, het was merkbaar dat niet iedereen genoeg tijd in stak in de organisatie. De 

activiteiten gingen verder goed, promotie kon beter.  

12. Discussieblok 

Geen punten aangeleverd.  

Lyonne: vraagt hoe samenwerking met instituut gegaan is. 

Lenne: antwoord dat dit goed gegaan is, er is goed contact gehouden.  

Lizet: raadt aan om zo veel mogelijk te proberen de banden strak te houden want 

deze connecties heb je nodig bij het Lustrum. 

13. Stemming jaarverslag 

23 stemmen voor goedkeuring jaarverslag 

0 stemmen tegen 

0 stemmen blanco 
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Het jaarverslag is goedgekeurd 

14. Stemming financieel jaarverslag 

23 stemmen voor goedkeuring financieel jaarverslag 

0 stemmen tegen 

0 stemmen blanco 

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. 

15. Evaluatie Itiwana 2016-2017 

Een aantal bestuursleden spreken zich uit over hoe zij hun bestuursjaar hebben 

ervaren. 

16. Uitslaan commissies 2016-2017 

Lenne: slaat alle commissieleden uit terwijl de voorzitters van de respectievelijke 

commissies bedankjes uitdelen aan de aanwezige commissieleden. 

17. Voordragen en stemming beoogd 25e bestuur 

Er wordt schriftelijk gestemd over het aanstellen van het nieuwe bestuur. 

23 stemmen voor het aanstellen van bestuur XXV 

0 stemmen tegen  

0 stemmen blanco 

Het aanstellen van bestuur XXV is goedgekeurd. 

18. Uitslaan 24e bestuur 2016-2017 

Lenne: slaat de rest van haar bestuursleden uit. 

 
19. Installatie 25e bestuur 2017-2018 

Lenne: slaat Laure in als voorzitter van bestuur XXV 

Laure: slaat Lenne uit als voorzitter van bestuur XXIV en slaat de rest van haar 

bestuursleden in.  

20. Installatie commissies 2017-2018 

Laure: slaat alle nieuwe commissieleden in.  

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

n.v.t. 

22. Sluiting (21:45) 

 


