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Notulen 

Halfjaarlijkse ALV van Itiwana, 24e bestuur 

24 April 2017, 18:00 

Locatie: FSW 5A47 

 

1. Opening (18:30) 

Lenne: bedankt iedereen voor het komen. Legt de stemprocedure uit. Noemt de 

agenda van de avond en loopt deze door.  

2. Vaststellen stemcommissie 

Maarten en Eslin: bieden zich aan als stemcommissie.  

Tellen 20 stemmen.  

Wilke machtigt voor Laure. 21 stemmen.  

(18:33) Bart komt binnen. 22 stemmen. 

Lenne: opent de ALV 

3. Goedkeuren notulen Beleids-ALV 10-11-2016 

10 stemmen voor goedkeuring notulen.  

1 stem tegen.  

10 stemmen onthouden.  

Lenne: keurt de notulen goed. 

4. Bespreken/toelichten Halfjaarlijks Verslag  

• Algemeen: 

Lenne: Promotie agenda, ging soepel maar na januari ging het minder goed. Kwam 

door veldwerk. Zijn nu aan het kijken wat de ideale manier is. Misschien kan het 

online maar dit is meer een optie voor volgend bestuur. 

Verder is er een ideeën bus bij het hok opgehangen. Op idee@itiwana.org is geen 

respons ondanks dat het gepromoot is. Hopelijk zorgt de ideeën bus voor een lagere 

drempel voor input leveren. 

Oudere en internationale leden betrekken is lastig. Wel naar masterborrel geweest. 

Alle commissies zijn er mee bezig. Colleges op verschillende tijden dus lastig om bij 

iedereen te promoten. 

Er is een goedkopere drukker gevonden die volledig in kleur drukt. De communicatie 

is nog niet optimaal. Tijdschriften zijn daardoor soms later uitgekomen dan de 

bedoeling was. 
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Lenne: vraagt of er vragen zijn.  

Maarten: vraagt of het gaat lukken met de planning bij de Bulletin en ICA.  

Lenne en Nola: zeggen dat dat goed komt.  

Eslin: vraagt of digitalisering nog doorgaat. 

Thomas: zegt dat promotieschema goed idee is. Oppert dat online misschien beter 

werkt. Zeker voor volgend bestuur.  

Eslin: stelt voor om Google docs te gebruiken. 

• Voorzitter 

Lenne: vindt dat het goed gaat. Als voorzitter van ICA heeft ze gecommuniceerd dat 

ze het druk heeft dus soms niet even strak op ze zit maar complimenten aan haar 

commissie die zelf gedreven werken. Samenwerking met LaSSA en WDO versterken 

gaat best wel goed maar zijn er nog naar aan het kijken om het te optimaliseren. Ze 

zegt dat we nog niet echt bezig zijn geweest met de bestuursoverdracht. 

Eslin: merkt op dat dit punt niet ook bij iedereen persoonlijk in het beleid aangegeven 

hoeft te worden. 

Lenne: vraagt of er vragen zijn.  

Thomas: vraagt of er handjes moeten zijn aangezien ze er bezig mee zijn.  

Lenne: zegt dat ze het daarover heeft gehad met Eslin en dat er vinkjes staan als je er 

al goed mee bezig bent. Lenne ligt toe dat sommige handjes niet helemaal overeen 

komen omdat het heel erg druk is geweest met veldwerk. Gaan we verbeteren.  

• Secretaris 

Samoa: Taken in het algemeen gaan naar eigen inzien goed. Hoort graag als mensen 

iets op te merken hebben. Betrokkenheid van leden van alle jaarlagen is moeilijk om 

daar voor garant te zijn. Ze zijn er met het hele bestuur mee bezig en hier blijft ze aan 

werken. Idee@itiwana.org is niet veel respons, daarom nu nieuwe invulling door de 

ideeën bus. Ze blijft de inhoud controleren. Archief kan worden ingezien op aanvraag 

maar ze wil dit zichtbaarder maken. Er zijn oude edities van ICA en bulletin om in te 

kijken maar ze staan er nog niet allemaal.  

Thomas: vraagt of er wel al wat in de brievenbus is gekomen. 

Eslin: zegt dat ze dat ook wilde vragen.  

Samoa: zegt dat er nog niets in de brievenbus is gedaan.  

Eslin: vraagt of er al gepromoot is voor de bus behalve op Instagram. Stelt voor dat 

het ook op Facebook nog kan en dan zo snel mogelijk. Geeft nog een tip voor het 

promoten van bulletin en ICA door soms rubrieken van oude oplagen te posten om het 
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leuk te maken. Wellicht voor volgend jaar. 

Er wordt gevraagd of er nog iets met het berichtje van Kasper gedaan is.  

Lenne: ligt toe wat hij heeft gezegd (kritiek op elke keer evenement bij tosti thee 

uurtje). Ze is nog aan het kijken hoe dit het beste opgelost kan worden. 

Eslin: zegt dat Bregje als tip had een berichtje te posten aan het begin van het jaar met 

de mededeling dat mensen kunnen stoppen met volgen en er dan minder last van 

hebben.  

Vicky: stelt voor om de openbare pagina voor deze evenementen te gebruiken.. 

Lenne: ligt toe dat deze pagina vooral gebruikt zal worden voor externen.  

Thomas: vraagt naar de omslagfoto van de Itiwana facebook groep.  

Nola: zegt dat we deze hebben. 

Thomas: vraagt of de foto altijd dezelfde is.  

Nola: ligt toe dat de foto eens in de zoveel tijd veranderd wordt.  

Thomas: zegt dat andere verenigingen het als overzicht gebruiken.  

Nola: zegt de flyer altijd als eerste bericht staat. 

Thomas: zegt dat dat minder sexy is.  

(18:47) Emile komt binnen. 23 stemmen 

 Thomas: vraagt naar de enquête.  

Lenne: zegt dat ze er nog niet aan toe is gekomen om een verslag te schrijven. Wel 

zijn de uitslagen van de vorige enquête gebruikt en de meest opvallende resultaten van 

deze enquête. De rest van de resultaten wordt waarschijnlijk doorgegeven aan het 

volgende bestuur wat vorig jaar ook zo was.  

Eslin: zegt dat het slim is om er zo snel mogelijk een nieuwe enquête te maken voor 

het volgende jaar. 

• Penningmeester 

Caroline: Over het algemeen gaat het goed, er zijn maar een paar handjes. Dit kwam 

doordat de adviesbegroting op dat moment nog niet was goedgekeurd. 

(18:49) Maud komt binnen. 24 stemmen.  

Caroline: zegt dat ze nog een keer gaat bellen naar leden die nog geen contributie 

betaald hebben. Vraagt of er vragen zijn.  

Thomas: vraagt of het goed gaat met de kledinglijn.  

Caroline: zegt dat het goed gaat. 

Lenne: zegt dat we nog niet heel veel gepromoot hebben maar dat er al een aantal 

inschrijvingen zijn, gaan waarschijnlijk niet vorig jaar overtreffen.  
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Eslin: vraagt hoe het met de planning van de survivalcommissie gaat.  

Caroline: zegt dat het goed gaat.  

Lenne: vraagt of er nog meer vragen zijn. (geen vragen) 

(18:51) Renee Louise komt binnen.  25 stemmen 

• Assessor Onderwijs 

Renée: zegt dat het allemaal goed gaat, ze is al bezig met de boekenactie september. 

Er staat een handje bij ‘contact met Nina’ maar er is al gemaild. Vraagt of er vragen 

zijn.  

Sharon: merkt op dat bij duurzaamheid een boek was dat je achteraf ook in Nederland 

kon kopen en dat had ze liever eerder geweten. Ze vraagt zich af of dat via Itiwana is 

gegaan.  

Renée: zegt dat het niet is doorgegeven maar dat ze er in het vervolg wel op gaat 

letten.  

Thomas: vraagt hoe ze de bestuurstraining terug laat komen.  

Renée: antwoordt dat we vooral elkaar beter hebben leren kennen. 

Lenne: antwoordt hierop dat we er veel aan hebben gehad en dat het overal in 

terugkomt, we hebben het als positief ervaren. Ze vraagt of er meer vragen zijn.  

Eslin: vraagt naar handje nieuwe activiteiten educom.  

Renée: zegt dat hier een vinkje moet staan maar dat op het moment van schrijven nog 

niet alle activiteiten bekend waren.  

Eslin: zegt dat het verslag bij Renée meer toelichting zou kunnen gebruiken. Ze vindt 

het goed dat het zo kort is maar het mag iets meer zijn.  

Maud: vraagt hoe Renée professionaliteit wil uitstralen.  

Renée: antwoordt dat ze professionaliteit uitstraalt door het goed begeleiden van 

vergaderingen en aanwezig zijn bij activiteiten.  

Lenne: vraagt of er nog meer vragen zijn. 

• Assessor Activiteiten 

Lana: ligt het handje bij ‘contact met andere verenigingen’ toe en zegt dat er veel 

contact is geweest maar dat er nog geen activiteit uitgekomen is door onder andere 

overlappende tijdsschema’s, er waren wel enthousiaste reacties. Zegt dat haar eigen 

ervaring van vorig jaar goed van pas is gekomen. 

Eslin: zegt dat ze denkt dat het niet nodig is dat meerdere mensen de Instagram 

beheren en dat het beter zou zijn als 1 iemand dat doet. 

Thomas: zegt dat probleem van activiteiten met andere verenigingen elk jaar 
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terugkomt, misschien moet er gedacht worden aan een meer permanent contact. 

Lana: antwoordt dat eerder contact leggen misschien helpt. 

Maarten: vraagt of Lana plan is om geld dat over is uit te geven. 

Lana: zegt dat dit aan de barbecue en het eindfeest uitgegeven zal worden. 

Emile: reageert dat acticom al vroeg contact heeft gelegd met andere verenigingen en 

dat het nog niet werkte omdat ze niet reageerden dus dat eerder contact leggen niet per 

se een oplossing is. 

Lenne: zegt dat Thomas waarschijnlijk vaste contacten bedoelt. 

Eslin: zegt dat verenigingen van hbo’s ook een optie zijn voor samenwerking. Ook 

borrels zijn een goede kans voor samenwerking. 

Lana: zegt dat ze het aan haar opvolger zal doorgeven. 

Thomas: zegt dat ze dat ook nu al zou kunnen doen. 

Max: vraagt of we op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Odessa. 

Lenne: reageert dat we wel contact hebben maar dat we niet echt op de hoogte 

gehouden worden door Bert (eigenaar van de Odessa).  

Max: merkt op dat het mogelijk is dat de Odessa gaat sluiten dus dat we daar rekening 

mee moeten houden.  

Maud: vraagt waarom er een handje bij in het hok zijn staat. 

Lana: zegt dat ze er wel genoeg is maar dat ze liever vaker er wil zijn. 

Maud: vraagt hoe de promotie bij derdejaars gaat. 

Lana: zegt dat ze er mee bezig is maar vindt dat er altijd beter kan. 

Maud: vraagt wat haar plan hiervoor is. 

Lana: zegt dat ze meer mensen kan aanspreken in het hok. 

Eslin: zegt dat daar niet veel derdejaars komen en dat ze nu wel weer naar colleges 

zou kunnen gaan. 

Maud: vraagt hoe Lana voor een ontspannen sfeer zorgt in acticom. 

Lana: zegt dat ze mensen op gemak wil stellen door gesprekjes aan te knopen en uitjes 

te plannen. 

• Assessor Extern 

Jorn: zegt dat hij al over zijn acquisitietarget heen. Er zijn een aantal nieuwe 

contracten. De test met het CRM systeem Pro Relations ging goed, het systeem bleek 

nuttig. Hij heeft nu een nieuw programma gevonden dat gratis is, het kostte veel tijd 

om dit in te richten maar het functioneert nu en hij geeft het graag door aan zijn 

opvolger. Bij de LaSSA is er van allebei de kanten initiatief tot communicatie alleen 
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soms zijn we toch niet echt op de hoogte hoe het daar gaat. De LaSSA groep heeft 

onze eigen activiteit gepromoot bij Utrecht. Daarna is er niets meer mee gedaan 

omdat promoten via facebook kan en mensen kunnen zelf bepalen of ze naar LaSSA 

activiteiten willen gaan. Het contact met de LaSSA kan misschien beter vanuit een 

bestuurslid.  

Thomas: zegt dat de groep wel handig kan zijn, bijvoorbeeld om te promoten in 

colleges maar misschien beter dat Jikke en Sharon dit vooral gaan gebruiken, zeker 

omdat zij in het LaSSA bestuur zitten.  

Maud: zegt dat de groep wel erg leuk is en ook als het wel vrijblijvend is kun je 

mensen stimuleren om te komen naar activiteiten.  

Jorn: zegt hij in het begin erg enthousiast was maar dat hij heeft overschat wat de 

mogelijkheden van de groep waren en dat ze niet meer samengekomen zijn. 

Lenne: zegt dat de meeste mensen die bij de LaSSA activiteiten komen de Itiwana 

leden zijn.  

Maud: zegt dat het meer gaat om wat Jorn heeft gezegd en dat hij deze plannen na 

moet komen. 

Thomas: zegt dat het klopt wat Jorn zei over de mogelijkheden van de LaSSA groep 

en dat deze bijna alleen is gebruikt voor de promotie van het gala.  

Jorn: zegt dat de promotie het grootste onderdeel was.  

Maarten: vraagt over de target. Wat is er allemaal al echt binnen.  

Caroline: zegt dat Joorit en Woodify hebben betaald en dat Eeuwige Student een 

factuur heeft gekregen. 

Thomas: vraagt hoe het contact met de Eeuwige Student gaat.  

Jorn: zegt dat hij de laatste tijd iets minder contact heeft gehad met de Eeuwige 

Student maar dat het best soepel verloopt omdat data verschuiven makkelijk gaat.  

Thomas: vraagt of Jorn de locatie gaat adviseren aan het volgende bestuur. 

Jorn: zegt dat hij ze zeker zal aanraden om erover na te denken want het is wel veel 

geld maar qua locatie niet optimaal.  

Renee Louise: vraagt hoe het zit met de keer dat de Eeuwige Student dicht was tijdens 

een WDO activiteit die daar zou plaatsvinden. 

Lenne: zegt dat dit miscommunicatie vanuit de Eeuwige Student was maar dat er geen 

gevolgen voor het contract zijn. 

Max: vraagt naar het muntjesbeleid van de Eeuwige Student, of dat anders kan.  

Jorn: zegt dat hij hierover niet gaat onderhandelen. 
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Emile: vraagt hoeveel geld we krijgen van de Eeuwige Student.  

Maud: zegt dat Woodify geen nieuwe sponsor is en vraagt waarom er geen nieuwe 

bedrijven zijn als sponsor. 

(19:14) Hente komt binnen. 26 stemmen 

Jorn: zegt dat er weinig ruimte over is in de tijdschriften voor advertenties van nieuwe 

sponsoren. Zegt ook dat hij veel mensen heeft benaderd en weinig respons kreeg. 

Weinig mensen zijn happig als zij niet in tijdschriften te zien kunnen zijn. Maud: zegt 

dat ook site en itiweek mogelijkheden zijn om te adverteren. 

Jorn: zegt dat dit inderdaad kan maar dat de advertenties daar ook niet te veel moeten 

worden. 

Maud: vraagt hoe het met de AA-commissie gaat. 

Jorn: antwoordt dat hij hier later op in zal gaan. 

Maud: vraagt wat de plannen zijn voor het komende halfjaar.  

Jorn: zegt dat hij zich vooral gaan focussen op alumni, ondersteunende taken binnen 

het bestuur en CRM.  

Maud: vraagt waarom Jorn zich niet meer op acquisitie gaat richten.  

Jorn: zegt dat er weinig is om aan te bieden.  

Maud: zegt dat ze niet gelooft dat alle bedrijven zeggen dat ze per se in een blaadje 

willen zijn en er best nog wel wat mogelijkheden zijn, ook bij andere verenigingen. 

Thomas: vraagt wat het huishoudelijk regelement inhoudt.  

Jorn: legt uit wat het huishoudelijk regelement is en dat er in de statuten staat dat er 

een regelement moet zijn. Hij zegt dat het voor nu geen prioriteit was maar dat we 

erop terugkomen bij wissel ALV.  

Thomas: vraagt hoe met het alternatief voor PC-leden staat. 

Jorn en Samoa: zeggen dat ze ernaar aan het kijken zijn. 

Eslin: vraagt of Jorn nog veel aan het CRM systeem heeft gehad en of het gebruikt 

wordt voor bestuurstaken. 

Jorn: zegt dat het niet voor bestuurstaken is gebruikt maar dat het wel nuttig is omdat 

alle contactgegevens worden bijgehouden op één plek, dit is ook handig voor de 

penningmeester. De reden dat we er niet mee zijn begonnen is omdat het heel veel tijd 

kostte in het begin.  

Eslin: zegt dat het goed is dat hij er zoveel tijd in heeft gestoken.  

Maud: vraagt naar de reflectie AA-activiteiten.  

Jorn: zegt dat het een on going proces is aangezien de tweede activiteit nog niet is 
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geweest. Hij komt hierop terug bij de AA-commissie. 

• Assessor Publicatie 

Nola: ligt toe dat er na feedback van leden en om duurzaamheidsredenen minder 

flyers worden gedrukt en dat de flyer nu vooral online te zien is. Er hangen nog wel 

een paar uitgeprinte versies bij het hok. Ze is bezig geweest met de Itiwana website 

promoten en stage mogelijkheden komen altijd op de site, maar dit kan nog meer 

gepromoot worden in bijvoorbeeld de Facebook groep. Bij het puntje februari meer 

promoten staat een kruisje omdat ze het nog steeds gepromoot heeft maar niet perse 

veel meer dan normaal. Opstellen van de almanak gaat heel goed, alleen stukjes 

ontvangen gaat nog beetje moeilijk.  

Er worden een paar pagina’s van de almanak laten zien - applaus.  

Nola: vraagt of er nog vragen zijn.  

Thomas: vraagt waarom er niet regelmatig op de Snapchat gepost wordt.  

Nola: zegt dat dat moeilijk is omdat je steeds in en uit moet loggen, maar we hebben 

feedback gekregen dat filmpjes of een verhaal nu ook bij Instagram kan en eventueel 

Facebook.  

Eslin: zegt dat ze alle stage mogelijkheden op de site er goed uit vindt zien. Misschien 

de website nog meer promoten en gebruiken.  

Wilke: zegt dat de link van de website in de bio van Instagram kan.  

Thomas: vraagt of de website al mobielvriendelijk is. 

Jorn: zegt dat hij daar mee bezig is geweest maar dat het erg moeilijk is.  

Eslin: zegt dat hij het constructief moet doorgeven aan het volgende bestuur, omdat 

bijna niemand nog op de laptop kijkt. Is gewoon het handigst, en is niet erg moeilijk. 

Maarten: zegt dat we erop moeten letten dat de naam van de studie kan veranderen en 

dat we dat dan op tijd bij alle kanalen veranderen en dat het mogelijk geld kost.  

Lenne en Samoa: leggen uit dat ze daar al over hebben overlegd en dit geld aan het 

instituut kunnen vragen.  

Maud: vraagt naar het langsgaan bij de masters.  

Nola: zegt dat ze niet langs college is geweest maar wel heeft gepromoot tijdens de 

masterborrel.  

Maud: zegt dat de Itiweek heel erg kort is vergeleken met vorig jaar. Ze adviseert om 

van deze ruimte gebruik te maken om andere activiteiten, bijvoorbeeld van SOL te 

promoten.  

Thomas: zegt dat je daar ook met Samoa over kan hebben omdat die veel mailtjes 
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binnenkrijgt.  

Thomas: vraagt of er al meer reactie is op de tweede mail over digitalisering bulletin. 

Nola: zegt dat ze daar op komt bij Bulletin.  

Eslin: stelt voor dat Nola de masters kan vragen of zij zelf nog ideeën hebben, 

aangezien wij zelf allemaal geen masterstudenten zijn.  

Sarah: zegt dat er meer op professionele uitstraling gelet kan worden, zeker met 

taalgebruik.  

• AA-commissie 

Jorn: ligt toe dat er weinig vergaderingen waren. Hij heeft de commissieleden een 

aantal handvaten gegeven maar legt uit dat dat moeilijk is omdat je als lid zelf niet 

zomaar contracten mag maken en tekenen. Hij zegt dat hij de commissieleden hierin 

te veel heeft losgelaten, de alumniactiviteiten gingen wel goed. Evaluatievergadering 

plannen is helaas niet gelukt voor de ALV, er kan zeker nog wat gewerkt worden aan 

de commissie en samenwerking.  

Thomas: vraagt of Jorn concrete plannen heeft of dat hij dit van de evaluatie af laat 

hangen. 

Jorn: zegt dat hij zijn evaluatievergadering hier vooral voor gaat gebruiken.  

Thomas: vraagt of het CRM systeem handig was binnen de commissie. 

Jorn: ligt toe dat dit systeem gebruiken met commissie nog niet is gelukt, maar dat 

hier zeker mogelijkheden voor zijn. 

Maud: vraagt hoe vaak er is vergaderd.  

Jorn: zegt een keer of vijf, vaker in het begin, tijdens veldwerk een gat en daarna is 

het verminderd.  

Maud: wil weten wat Jorn er nou eerlijk van vindt, zeker omdat er nog geen 

evaluatiemoment is geweest en het is al april. Vraagt of Jorn nog meer uit de 

commissie wil halen. 

Jorn: zegt dat hij zeker nog iets wil doen maar dat hij het te veel losgelaten heeft. 

Maud zegt dat Jorn in het begin zei dat hij niet in de LaSSA ging omdat hij zich 

vooral ging focussen op AA, en dit kan wel echt nog veel beter.  

Jorn: zegt dat we met het bestuur aan het kijken zijn naar opvullingen van de AA 

commissie voor volgend jaar.  

Maud: zegt dat Jorn voor zichzelf moet denken wat hij er nog mee wil doen want 

zonde om niets te doen. 

Jorn: stemt hiermee in. 
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Maud: vraagt of Jorn Facebook LinkedIn gebruikt voor contact met alumni.  

Jorn: zegt dat LinkedIn nog meer gebruikt kan worden, voor contact gebruikt hij nu 

vooral papieren brieven. LinkedIn is wel handig om mensen te vinden. Door Tessa  

werd hij erop gewezen door dat er twee Facebookgroepen voor Itiwana alumni in 

omloop zijn en daar gaat hij deze week aan zitten.  

Maud: zegt dat de cijfers bij Jorns target niet helemaal kloppen.  

Jorn: geeft toe dat dit verkeerd is en dat de 710 euro niet klopt. Hij ligt nog wel toe dat 

de target wel al gehaald is ook al is het geld nog niet perse binnen omdat er al wel 

getekend is. 

Lenne: zegt dat we dit kunnen nuanceren in het verslag. 

Maud: zegt dat er een kans is dat geld niet betaald wordt. 

Renee Louise: zegt dat er inderdaad meer met LinkedIn gedaan zou kunnen worden 

voor stages en werk, zeker voor ouderejaars en master studenten.  

Jorn: Oppert om stage mogelijkheden daarop te zetten, vindt ze een goed idee.  

Renee Louise: zegt dat dit een goed idee zou zijn omdat ze dit nu mist. Ze heeft het 

idee dat Itiwana vooral bezig is met leuke activiteiten voor jongere studenten maar zij 

is bijvoorbeeld bezig met werk en zou het fijn vinden als Itiwana daar meer mee doet.  

Eslin: vraagt naar het puntje vergaderen en open houding. 

Jorn: zegt dat hij de vergaderingen veel te snel hands off heeft gedaan. Er staat een 

kruisje bij omdat er weinig vergaderingen zijn geweest.  

Eslin: zegt dat de formuleringen aangepast moeten worden bij dat punt en dat 

misschien in de commissie ook iemand moet zitten die geen veldwerk heeft omdat dat 

een heel drukke periode is.  

Jorn en Lenne: zeggen dat ze dit door zullen geven aan het volgende bestuur. 

Maud: zegt dat punt evaluatie en integriteit niet duidelijk is. 

Jorn: ligt toe dat het heel erg overlapt met het vorige punt. De formulering kan 

verbeterd worden.  

Eslin: geeft een spellingsfout aan.  

Thomas: zegt dat de evaluatie niet perse van een moment af hoeft te hangen maar over 

het hele jaar gedaan kan worden. 

Jorn: zegt dat hij dit wil doen met meer vergaderingen. 

• Activiteitencommissie 

Lana: zegt dat alles goed loopt bij de commissie. Ze hebben hun best gedaan om 

promotie origineel in te vullen en op tijd te doen. De sfeer binnen de commissie is 
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goed. Bij de bandjesavond is minder opgehaald dan vorig jaar door een 

miscommunicatie over de entree prijs.  

Thomas: zegt dat het niet zo erg is.  

Eslin: zegt dat het ook kan door meer geld voor eten te verhogen. 

Thomas: zegt dat entree wel hoger kan omdat het voor opkomst niet uitmaakt. 

Renee Louise: zegt dat ze van Jemma de vraag kreeg voor Engelstalige activiteiten 

voor WDO maar dat Itiwana dit misschien kan doen. 

Lana: zegt ze gala in het Engels hebben gepromoot maar dat er vaak niet veel 

internationalen zijn die komen. 

Thomas: zegt dat je misschien aan het begin van het jaar meer kan promoten bij 

master studenten. 

• Bulletin 

Nola: zegt dat de Bulletin goed loopt, soms moeilijkheden met deadlines. Maar 

volgens haar heeft dit geen negatief effect op de kwaliteit van het bulletin zelf. Ook de 

digitalisering gaat goed, nog niet van iedereen reactie maar er komt nog een mail en er 

komt een papiertje in het bulletin zodat mensen het dan ook kunnen lezen. Vanaf de 

derde oplage krijgen mensen die niet hebben gereageerd hem digitaal. Renee Louise: 

geeft een groot compliment voor de lay-out van het Bulletin.  

Max: vraagt in hoeverre drukker op de hoogte is van duurzaamheidsbeleid waarbij 

minder bulletins gedrukt zullen worden. 

Nola: zegt dat prijs bij minder drukken lager wordt.  

Eslin zegt dat sommige mensen mailtjes niet ontvangen en geeft tips over hoe mensen 

het niet kunnen missen. Ze zegt dat het goed is dat de lay-out tussen het Bulletin en de 

ICA nu gesynchroniseerd is. 

• Educatiecommissie 

Renée: ligt toe dat er een vinkje hoort te staan bij samenwerking met externe partijen 

omdat dit goed loopt. Er zijn geen Engelstalige leden dus het puntje Engelstalige 

activiteit is niet van toepassing.  

Thomas: merkt op dat sommige puntjes vooral gefocust zijn op Renée persoonlijk, hij 

oppert dat het misschien een idee is om met de commissie zelf te overleggen en 

doelen te stellen voor hen zelf zodat ze zich kunnen ontwikkelen. 

Renée zegt dat dit goed punt is voor alle commissies en kan worden doorgegeven aan 

de volgende bestuursleden en daarbij ook de commissies.  

Eslin: vraagt of er dit jaar meer carrière gerichte activiteiten zijn geweest.  
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Renée: ligt toe dat er veel wordt georganiseerd vanuit het instituut en de universiteit 

qua carrière gerichte onderwerpen dus dat de commissie meer gefocust is op 

educatieve activiteiten zijn gepland.  

Eslin: zegt dat de Educom kan samenwerken met het instituut om carrièregerichte 

activiteiten minder droog te maken. 

Sharon: merkt op dat er veel spellingsfouten zitten in stukjes over activiteiten van de 

educom, vaker dan bij andere commissies.  

Renee Louise: zegt dat er in het algemeen de schrijfstijl beter professioneler en 

professioneler kan, hier mag meer op gelet worden.  

Maud: vraagt hoe samenwerking externen gaat. 

Renee: zegt dat de commissie met LAK en Staatsbosbeheer een goede samenwerking 

hebben gehad. 

Maud: zegt dat iemand van de bestuurstraining wel iets zou willen doen en dat dit een 

mogelijkheid is voor een activiteit. 

• Fotocommissie 

Nola: zegt dat de promotie consistent houden een puntje is om aan te werken, foto’s 

zullen vaker op Mediawana gezet gaan worden. Het filmen tijdens activiteiten gaat 

heel goed. Er komt bij beide semesters een eindfilm. De TedTalk organiseren gaat 

goed.  

Eslin: geeft complimenten voor de creativiteit.  

Thomas: zegt dat er nu al meer foto’s op staan dan vorig jaar, complimenten. Bij de 

Acticom activiteiten was er wel soms een fotograaf te laat of was er niet goed 

gecommuniceerd.  

Nola: zegt dat ze een schema heeft voor aanwezigheid, hier gaat ze strakker op zitten 

en misschien een extra persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor de camera. 

Sharon: merkt op dat de LaSSA erg blij was met de foto’s die tijdens het congres zijn 

gemaakt. 

• ICA commissie 

Lenne: zegt dat ze trots is op het resultaat van de ICA. Ze vindt het een sterke 

commissie. De plannen voor de Lay-out zijn doorgevoerd. Stroef lopende 

communicatie met auteurs wordt steeds goed opgelost. Zelf wil ze nog iets strakker op 

de lay-out zitten. 

Thomas: vraagt wat er met het puntje sfeer behouden bedoeld wordt. 

Lenne: legt uit dat dit verwijst naar het informeel houden van de vergaderingen en 
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samen activiteiten plannen met de commissie. 

• Mentoraat 

Renée: zegt dat het begeleiden goed gaat, ze is soms bij vergaderingen. Het mentoraat 

functioneert zelf goed. Ouderavond en docentenavond zijn omgewisseld, dit stond 

anders in het beleid. Nu hard bezig met eerstejaarsweekend en de reünie van het 

eerstejaarsweekend. 

Thomas: vraagt of Renée al contact met Nina over de brief en boeken heeft gehad en 

of ze dit doorgeeft aan het mentoraat.  

Renée: zegt dat ze daar al contact met Nina over heeft gehad en dit ook aan het 

mentoraat doorgeeft.  

Eslin: vraagt hoe het mentoraat het zelf vindt gaan.  

Wilke en Bart: zeggen dat het goed gaat, zeker de communicatie. 

• Reiscommissie 

Samoa: is blij met hoe het gaat, kan niet te veel verklappen. Er is nu een kledingitem 

voor de reis. We hebben subsidie van het LUF gekregen en de communicatie met de 

fotocommissie over de after movie loopt goed. De planning voor tijdens de reis loopt 

ook op schema.  

Thomas: zegt dat hij respect heeft voor hoe flexibel de Reiscommissie omgaat met 

tegenslagen.  

Eslin: vraagt naar of drie bestemmingen niet te veel worden aangezien je maar een 

week hebt.  

Samoa: zegt dat ze er echt achter staan omdat de commissie hiermee het meest uit de 

reis denkt te kunnen halen en daarmee de best mogelijke studiereis te kunnen 

aanbieden. 

(20:14) Laure komt binnen. 26 stemmen (machtiging vervalt) 

Sarah: vraagt of puntje zes in het beleid nu verwisseld is met nummer zeven. 

Samoa: zegt dat dat inderdaad niet klopt.  

Sarah: vraagt ook naar commissieleden die naar alv moeten komen.  

Samoa: Zegt dat het wel een streven is geweest maar zegt dat het heel erg ligt aan 

externe factoren en dat erover na gedacht kan worden of dit wel in het beleidsplan 

moet staan. 

• Survivalcommissie 

Caroline: zegt dat ze erg positief kan zijn over de Survivalcommissie, ze zijn heel 

creatief. Ze vindt dat ze wel wat strakker mag zitten op de deadlines die er nu 
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aankomen.  

Eslin: vraagt of er al een auto is geregeld.  

Caroline: zegt dat ze haar vaders auto heeft.  

Thomas: vraagt hoe derdejaars betrekken bij de survivaldagen lukt met veel 

eerstejaars in de commissie. 

Caroline: zegt dat er nog meer op gelet mag worden en meer energie aan besteed kan 

worden.  

Eslin: vraagt wat Caroline met input van de leden gaat doen omdat dit vorig jaar een 

issue was.  

Caroline: zegt dat veel mensen spelvorm leuk vonden en dat er ook in wordt gegaan 

op nieuwe leden en wat zij willen. 

Lenne: zegt dat het commentaar van vorig jaar vooral kwam van oudere leden en dat 

het nu vooral van nieuwe leden zal komen. 

5. Bespreken/toelichten Financieel Halfjaarlijks Verslag 

Caroline: ligt een aantal bedragen toe van het financieel verslag. Bijvoorbeeld 

onvoorziene inkomsten, dit zijn boeken van Jan Jansen die we mogen verkopen. De 

rente van spaarrekening is laag omdat er veel geld op betaalrekening staat en niet op 

de spaarrekening, dit gaat ze deze week overzetten. Ze legt uit wat kruisposten zijn, 

deze bestaan uit contributie, en samples van de kledinglijn. Bij uitgaven is het 

symposium interessant, hier is 45 euro aan meebetaald, deze is gehaald uit het 

overschot van de boekenactie van vorig jaar en het hoge acquisitietarget van Jorn. ZE 

vraagt of iemand nog vragen wil stellen.  

Thomas: vraagt hoe het gaat met de Itiwana stickers.  

Caroline: legt uit dat we er wel veel over hebben, ze kunnen voor het eindfeest, de 

studiereis, de ELCID en meeloopdagen gebruikt worden.  

Maarten: zegt dat er ook geld is in begroot voor nieuwe stickers. 

Eslin: vraagt waar het bedrag te zien is dat is opgehaald bij het gala.  

Caroline: laat dit zien. 

Eslin: vraagt aan de Reiscommissie hoeveel personen er mee gaan en of dit effect 

heeft op de reis en de kosten hiervan.  

Maarten: legt uit dat dit geregeld is en dat het geen gevolgen heeft voor de kosten 

voor de rest van de personen die mee gaan. 

Thomas: zegt dat accommodatie veel lijkt. 

Eslin: zegt dat het vorig jaar meer was dus het valt mee. 
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6. (20:27) Pauze  

(20:30) Maud en Thomas gaan weg. 24 stemmen 

(20:45) einde van de pauze 

7. LaSSA 

Sharon: vertelt dat het in het begin stroef ging binnen het bestuur omdat niet iedereen 

naar de vergaderingen kwam. Het contact met Itiwana is versterkt maar nog niet zou 

goed als we zouden willen, het kan nog beter. De activiteiten zijn een succes, vooral 

bij Itiwana leden. Voorbereidingen voor andere activiteiten gaan goed. 

Eslin: vraagt wat Sharon zou aanraden qua samenwerking in de toekomst.  

Sharon: zegt dat de verenigingen buiten Kwakiutl om wel naar vergaderingen komen 

maar het kan beter. Ze gaan aan de besturen voorleggen wat zij het liefste willen en 

een plan maken voor volgend jaar.  

Eslin: vraagt of de LaSSA nog iets met de ABV doet, deze wordt steeds groter en er 

zitten veel oude Itiwana leden bij. 

Sharon: zegt dat er nog geen concrete plannen zijn voor intensievere samenwerking.  

Eslin: zegt dat ze van Yvonne heeft gehoord dat de ABV meer betrokken wil zijn bij 

de studieverenigingen en stelt voor om een gezamenlijke vergadering te houden.  

Renee Louise: zegt dat ze benieuwd is naar het puntje samenwerking met WDO.  

Sharon: legt uit dat er meestal een debat is met WDO maar dat er dit jaar geen debat is 

maar een excursie naar FairTrade, hier is ruimte voor het WDO om een discussie te 

doen. WDO is hier voor benaderd maar verder is er nog niet veel afgesproken, de 

ruimte voor samenwerking is er.  

Renee Louise: geeft aan dat ze het jammer zou vinden als de traditie van het 

LaSSA/WDO debat niet meer door zou gaan en dat dat misschien door 

gecommuniceerd moet worden naar volgend jaar.  

Sharon: zegt dat dat een goed punt is en ze zeker het contact met het WDO willen 

behouden. 

Lenne: stelt voor dat zij hier onderling over verder praten. 

8. WDO 

Renee Louise: vertelt hoe het gaat met het WDO. Ze begonnen met zes bestuursleden 

en Lenne en Caroline als algemene leden. De communicatie heeft niet helemaal lekker 

gelopen en er zijn nu vier bestuursleden en Lenne en Caroline hebben besloten om 

afstand te nemen en zich meer te focussen op het Itiwana bestuur.  

Max: presenteert de betaalrekening die is geopend. Bij de activiteit De Muur vragen 
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ze een bijdrage van externen zodat niet leden ook bijdragen aan activiteiten.  

Renee Louise: zegt dat ze dit bewust hebben gedaan om onvoorziene kosten te 

dekken. Ze geeft een aantal voorbeelden van activiteiten waarbij de opkomst hoog 

waren en zegt open te staan voor inbreng van de leden.  

Sharon: vraagt zich af waarom de roze rimpels activiteit duurder is uitgevallen.  

Max: bespreekt de uitgaven per activiteit en vertelt dat hij bij Roze Rimpels een fout 

had gemaakt bij de datum van het treinkaartje voor de gastspreker waardoor deze een 

boete kreeg. Dit zorgde voor onvoorziene kosten. Er is genoeg geld om deze kosten te 

dekken. Op de spaarrekening staat ook geld om groots uit te pakken tijdens het 

lustrumjaar.  

Eslin: vraagt wat de plannen zijn voor de sollicitaties van het volgende bestuur van 

het WDO.  

Renee Louise: zegt dat het dit jaar minder ging omdat het laagdrempelig was en niet 

iedereen het serieus nam. Voor volgend jaar zullen er wel sollicitaties zijn. Maar het is 

nog de vraag of iemand van dit jaar doorgaat.  

Lenne: voegt hieraan toe dat dit ook transitiejaar is omdat WDO groter is geworden. 

Renee Louise: beaamt dit, er komen steeds meer leden naar de activiteiten.  

9. In- en uitslaan commissieleden 

Lenne: vertelt dat er een aantal mensen zijn uitgevallen door persoonlijke 

omstandigheden. Vier commissieleden worden uitgeslagen, een nieuw commissielid 

voor de ICA wordt ingeslagen.  

Sarah: vraagt of mensen van het WDO moeten worden uitgeslagen.  

Eslin en Lenne: zeggen dat het WDO onafhankelijk is en dat dit dus niet nodig is.  

Eslin: zegt dat nu de streep door de namen van de commissieleden wel weg mag. 

10. Discussieblok 

Geen punten aangedragen voor discussie. 

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

Sharon: zegt dat ze wel meer dingen dan alleen truien en T-shirts in de kledinglijn zou 

willen zien en dat er meer input van de leden voor gevraagd kan worden. 

Max: zegt dat het handig is om een soort ‘goodiebag’ te maken met bijvoorbeeld 

stickers en oude tijdschriften in het hok voor meeloopdagen etc. Dit geeft een 

professionele uitstraling. 

Eslin: zegt dat het een goed idee is om het verslag nog een keer door te lezen, een 

voorwaarde voor het goedkeuren van zo meteen.  
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Lenne: legt voor dat in overleg met de WOM is bedacht om het verslag bondiger te 

maken zodat het toegankelijker is. Ze vraagt de mening van anderen. De reactie van 

de zaal is positief.  

Bart: zegt dat hij zelf nergens heeft gezien dat je het verslag kan lezen.  

Lenne: zegt dat het inderdaad meer gepromoot kan worden. Ook willen we graag 

ideeën om de ALV zelf aantrekkelijker te maken.  

Emile: oppert een aansluitende borrel waardoor het een leuker evenement wordt. Ook 

belangrijk dat dit tegen mensen buiten de commissies wordt gezegd. 

Renee Louise: zegt dat het voor de AA-commissie misschien interessant kan zijn om 

een alumni bestuur op te richten.  

Eslin: zegt dat het in een commissie plaatsen van een alumnus erg moeilijk wordt, ze 

oppert om iemand aan te stellen als een adviespersoon.  

Max: vraagt hoe het dit jaar gaat zijn met het vinden van een nieuw bestuur.  

Lenne: zegt dat we ons daar nu op gaan richten, het blijft altijd afwachten maar ze is  

zeker van de potentie in het eerste jaar en er kunnen ook ouderejaars in het bestuur 

natuurlijk.  

Vicky: ligt toe dat mensen zich vooral tijdens en na de reis gaan interesseren voor het 

bestuur.  

12. Goedkeuren verslagen 

Onder voorbehoud dat de spelling wordt gecheckt.  

Halfjaarlijks verslag 24 stemmen voor, goedgekeurd. 

Financieel verslag 24 stemmen voor, goedgekeurd. 

13. Evaluatie Bestuur en Itiwana tot heden 

Lenne: bedankt bestuursleden en mensen die zijn gekomen naar de ALV. 

14. Sluiting (21:19) 

 


