W at: Spectrum Kies-ALV
Locatie: Science Park, C0.0110
W anneer: 07-02-2017, 19.00 uur
Aanwezigen: Niels Verweij, Merel Vogel, Ivar Verburg, Jeroen de Nobel, Kyra van Heems, Claire
Hoogenboom, Maureen Minnema, Fleur Muller, Lodewijk van Keizerswaard, Liz Mooij, Laryssa Sluijter,
Lilian Kingma, Jelte Hoekstra, Booker Hoekman, Joran Buwalda, Lieve Denkers, Renske Grupstra,
Sander Doornbos, Tamar Vis, Menno van Gameren, Noa Visser, Frankie Pols (niet stemgerechtigd),
Nina Wagenaar, Max Koebrugge, Emile Hillen, Max Zwager, Josefien Meerevoort, Mischa Donker van
Heel, Hanneke Prummel, Hanneke de Lange, Marije Dekker, Iris Don, Judith Nijman, Roos Vervelde
In totaal 33 stemgerechtigden.
Voorzitter: Niels Verweij
Notulist: Merel Vogel
1. Opening ALV en welkom
De ALV wordt geopend om 19.13.
2. Vaststellen voorzitter
Niels Verweij zit de vergadering voor.
3. Vaststellen notulist
Merel Vogel notuleert de vergadering.
4. Vaststellen agenda
De agenda wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. Punt 8 en 9 worden omgewisseld. Nieuw punt
6c: bestuurszaken. Nieuw punt 11: vertrouwenspersoon.
5. Vaststellen notulen vorige ALV
De notulen van de Kies-ALV worden zonder aanpassingen vastgesteld.

6. Presentatie jaarverslag 2017
Inleiding
Jelte: Aan het begin van ons jaar schreven we ons beleidsplan. Hierin schreven we wat we belangrijk
vonden; in het jaarverslag wat er is gelukt, wat niet en wat er nog bij is gekomen. Dit bespreken we
aan de hand van de beleidsdoelen die we toen hebben opgesteld. Verder gaan we het hebben over
bestuurszaken en functiespecifieke dingen. We sluiten af met financiën.
Beleidsdoelen
Automatisering
Laryssa: Wat hebben wij gedaan dit jaar? Eén van de doelen was automatisering. Dit ging voornamelijk
om de website, die was wel verouderd. Daar moest iets aan gebeuren. Sinds voor de zomervakantie is
hij online gekomen zodat de eerstejaars er meteen op konden kijken. In principe werkt hij goed; ook
aan de achterkant. Nu is dat top. Hij is nog wel een beetje basic; maar dat kan Fleur naar een hoger
niveau tillen. Het was heel belangrijk dat hij het gewoon weer deed.
Daarbij was het de bedoeling dat we de ledenadminstratie ook op orde gingen krijgen. Daar ben ik nog
bezig met o.a. de jongens van Woodland. Dan krijg je één account voor alles, in plaats van 3 zoals het
nu is.
Tot slot is de tentamenbank dit jaar eerst naar Blackboard gegaan; nu staat hij inmiddels op de
website. In principe is de inhoud niet echt veranderd, maar hebben we nu vaste personen die de
inhoud aanleveren.
Sander: Over de website, waar kunnen we aan denken dat die verbeterd wordt? Laryssa: Een blog
bijvoorbeeld. Of comments kunt plaatsen. Statistieken. Je hebt er eigenlijk nu niet zo veel nodig
behalve de boekensectie. Het is leuk als het wat interactiever kan worden.
Liz: Ik heb veel van deze punten al behandeld op de halfjaars-ALV. Ik ga ze kort even behandelen; als
het niet duidelijk is, geef het even aan. Maar laten we het kort houden. Allereerst de pinautomaat. Die
is in februari direct aangeschaft en zijn we positief over, heeft goed gewerkt bij evenementen. iDeal is
gekomen met de nieuwe website en voor AJW, galadiner en gala gebruikt. Het exporteren van de
deelnemers kan nog wel lastig zijn maar het gaat nu steeds beter. Hier is nog ruimte voor verbetering:
mensen meer mogelijkheid geven om persoonlijke dingen in te vullen bijvoorbeeld. Automatische
incasso, er is een contract afgesloten met de ABN. Ik had die er al uit moeten sturen, maar er is iets
misgegaan met een bepaald contract waar het incassanten ID op stond. Maar die wordt deze week
nog opgestuurd. Dat is op zich wel klaar om te gebruiken.
Liz: Dan de uniformiteit van commissies. Eén van de doelen was bijvoorbeeld het printen van posters;
dit kwam bij de PromoCie. Er is 2/3 van het budget van €35 is gebruikt. Het is erg goed gelukt, het is
een centraler punt geworden. Truien bestellen hebben we momenteel één plek voor, Textieldrukkerij
Amsterdam. De communicatie kan iets beter, zoals welk bestand je moet aanleveren en ik raad het
volgend bestuur aan om hier een template voor te maken. Dit loopt wel uniform allemaal.
Cohesie
Booker: Zowel met de eigen leden als met de broertjes. In de tweede helft van het bestuursjaar
hebben we pre-borrels ingesteld, dat heeft op zich wel goed gewerkt. We hadden het idee om
VrijMiBo’s te regelen met Congo, en we hebben daar nog één van gehad op de valreep.

Activiteiten in het hok zijn er nog genoeg geweest met de KAC, een Karaoke-avond. De EJD-afterparty
hebben we eigenlijk niet gedaan omdat het niet in de agenda van september past. Hokverbeteringen
hebben we het ook op de halfjaars-ALV over gehad; we kunnen nu de lichten aan doen en het is wat
meer sfeerrijk.
Jelte: Ook sportcie was deel van ons beleidsplan. Hier was een nieuwe niche van leden de bedoeling
om aan te trekken. Na de winter zijn we echt begonnen. We hebben nog geen echte dingen
georganiseerd, maar skiën komt eraan. Het viel goed in de smaak bij de vereniging.
Jelte: Spacie is de SP-acitivteitencommissie om met de broertjes activiteiten mee te organiseren. Daar
hebben we nu twee activiteiten mee georganiseerd, dat ging goed en de Spacie blijft bestaan. Booker:
En we hebben de Beerpong-cup gewonnen.
Menno: Hoeveel Spectrumleden komen naar Spacie-activiteiten? Jelte: We hadden 4 teams bij
Beerpong, dat zijn er in ieder geval 8, en een paar toeschouwers. Bij de Bètabandjesavond waren we
met een stuk of 20.
Hanneke: Waren de enige verbeteringen in het hok die van de sfeerlichten? Booker: Nee, ook planten,
de paal geverfd, snacks, doeken voor de TL-lichten, nieuwe kast, de postermuur is heringericht. AlGore. Jelte: En streng regime op de koelkast ingevoerd.
Bestoerszaken
Jelte: Nog het lustrum, eens in de vijf jaar. Het was heel leuk, maar het eindfeest was wel een
tegenvaller financieel. De locatie was te groot en de promotie was niet goed genoeg. Het waren ook te
veel activiteiten voor twee weken. Het thema was een beetje abstract, en er moet een betere
verdeling eerstejaars en ouderejaars in de commissie zitten. En het is onhandig dat er een
bestuurswissel is net voor het lustrum; die was in februari en het lustrum in mei. Dan val je een beetje
met je neus in de boter. Nina: Waarom vieren we het in mei als de Dies in november is? Niels: Beter
weer.
Jelte: Studiegerelateerdheid, dit is in voorgaande jaren een beleidsdoel geweest. Wij vonden dat het
nu op een goed niveau was, dus het was niet een beleidsdoel maar willen het constant houden. Wij
vinden dat dit goed gelukt is.
Jelte: Goede doelen maart was in maart, daar hebben we iets meer dan €200 opgehaald voor een
project met basisschoolkinderen. Het was een barbecue in een buurt organiseren. Max: Hoe heette
die geweldige commissie? Lodewijk: De Move-commissie. Iris: Ik meen me te herinneren dat het
bestuur een goed doel had gekozen. Wat was de reden dat jullie dachten dat we dit niet door leden
laten besluiten? Jelte: Ik weet niet meer precies wat de conclusie was. Lodewijk: We hebben hiervoor
gekozen omdat het een klein goed doel is. Bovendien wilden we nadenken of Spectrum zelf mee wilde
doen aan Move, en het jaar daarvoor was Move ook al gekozen. Lilian: Toen was het ook met de
meerderheid gekozen. Liz: En we moesten snel een keuze maken.
Functiespecifieke deel
Jelte: Wij hebben ervoor gekozen om niet specifiek elke commissie uit te lichten, omdat sommige
dingen gewoon heel soepel zijn verlopen. Jullie mogen wel vragen stellen, maar we gaan vooral de
commissies waarbij moeilijkheden zijn geweest toelichten.
Voorzitter

SPAcie: We hadden eerst SPringfest, dat werkte niet zo goed. Het zijn vijf vertegenwoordigers van
verenigingen op SP. We hebben dus de Bètabandjesavond en het Beerpongtoernooi georganiseerd.
Lustrum en SportCie al toegelicht; Batavierenrace ging best wel soepel.
Secretaris
Laryssa: Ik had drie commissies onder mijn hoede. De PromoCie ging heel erg soepel. Jeroen is de
voorzitter. Heb er niet veel voor hoeven doen, was leuk. De almanak ging iets minder soepel. Was vrij
stressvol. Het echt grote probleem is dat we iets te veel hebben ingekocht. We hebben er nog heel
veel over, dus koop er vooral nog eentje. Waar het aan ligt, is een inschattingsfout geweest. Verder
was de CIA (Commissie Internet en Adminstratie) nieuw opgezet ter ondersteuning van de secretaris.
In de commissie zitten ook twee jongens van via die hebben geholpen met de website en het
onderhouden.
Renske: Wat gaat er gebeuren met al die almanakken? Laryssa: We zijn in gesprek met IANA of ze die
nog kunnen nazenden, en we zijn in het gesprek met het IIS om er iets mee te doen.
Menno: De CIA, in hoeverre zijn we afhankelijk van de mensen van de via? En krijgen ze compensatie?
Laryssa: Kjeld en Harm zitten erin, ze zijn allebei lid. Dat was de compensatie. En ze hebben van ons
€30 gekregen aan bier.
Roos: Gaat de CIA nog door nu de website af is? Laryssa: Ja, de website moet nog steeds onderhoud
ondervinden.
Penningmeester
Liz: De HokCo is dit jaar herzien, we hebben er dit jaar iets meer dan een grapje gemaakt. We hebben
drie nieuwe leden toegevoegd. Naast de evenementen die ze organiseren hebben ze ook de taak
gekregen om af en toe even op te ruimen. Dus dat is gelukt. De AcqCie had als doel €3600, en dit was
best wel ambitieus. Dit jaar is het niet gehaald, we hebben €2675 binnengehaald, maar er zijn wel
meer deals dan ooit gesloten. Dus chapeau.
Menno: Geef je door aan de volgende penningmeester wat er met de target moet gebeuren? Liz: Met
de AcqCie is het zo dat je voor de zomervakantie een beetje op zijn gat lag. Er waren een aantal
gemotiveerde leden en oud-leden, maar die gingen eruit. Na de zomervakantie zijn er heel veel hele
enthousiaste leden bijgekomen, en toen is 2/3 van het totale bedrag opgehaald. Daarom denk ik dat
een target houden van €3600 is wel goed, en het is niet erg als je het niet haalt omdat het kan worden
opgevangen. Maar dat is aan het nieuwe bestuur.
Commissaris Activiteiten
Lodewijk: Ik had dit jaar 5 commissies onder mijn hoede en de barbecues. De FeestCie, KAC en KoCo
ga ik niet bespreken omdat die zeer soepel gingen. Verder heb ik de borrels van de KAC aan de BarCo
overgedragen. Dat vind ik erg geslaagd. Het andere wat ik wilde bespreken is de Familiedag. Vorig
collegejaar was er geen familiedag, en dit jaar kregen we veel te veel aanmeldingen en hebben we
mensen af moeten wijzen. We konden er niet echt iets aan doen. Dit moet worden voorkomen in de
toekomst.
Nina: Misschien kunnen de ouders die dit jaar zijn afgewezen volgend jaar voorrang krijgen.
Menno: Is je advies om de familiedag in een vaste tijd in het jaar te doen? Lodewijk: In principe wel.
Het advies is om het in dezelfde periode in het jaar te doen. Dan heb je een stabiele situatie.
Hanneke: Mijn ouders waren superblij met de familiedag. Lodewijk: Was ook leuk om te organiseren.

Comissaris Onderwijs
Lilian: Ik had zes commissies, en het ging allemaal wel goed. ICA had afgelopen jaar plek voor 150
mensen en was helemaal uitverkocht, dus we hebben besloten om het dit jaar te vergroten naar 200
deelnemers. De Studiereis is nog nooit zo ver weg geweest, naar Israël dit jaar. En er wilden 113
mensen mee, waar we absoluut geen plek voor hadden. Achteraf was het handig geweest om de
plekken anders te verdelen dan op hoe snel je een formulier kan invullen. Dus ik hoop dat de volgende
commissie daar iets anders op bedenkt. Verder hadden we nog de EduCie, TIS, CultCie en IANA, en die
gingen allemaal goed.
Mischa: Hoe zou je het anders doen met aanmelden? Lilian: Dat je je bijvoorbeeld fysiek moet
aanmelden, of mensen die al in een commissie zitten voorrang geeft. Maar dat is iets voor de nieuwe
commissaris. Roos: Misschien kan je loten of zo. Lilian: Dat je aanmeldingen een half uur open zet en
dan lopen kan. Nina: Hoeveel plekken waren er? Lilian: 40, inclusief commissie, commissaris onderwijs
en penningmeester. Dan hield je nog 30 plekken over. Sander: Ik zou mensen die eerdere jaren op
studiereis achteraan plaatsen. Wie als eerste naar een fysieke plek komt is ook weer
persoonsgebonden en een andere manier van snel online invullen.
Commissaris Extern
Booker: Ik begon dit jaar als Commissaris Reizen, en ben nu Commissaris Extern. De AcqCie en
PromoCie vallen er nu onder, en de reizen worden wat zelfstandiger. Dit o.a. door met handboeken te
schrijven waar we dit jaar aan hebben gewerkt. We hebben dit overgedragen, ik heb zelf meegelopen
in de PromoCie en de AcqCie en wat goede synergy is. Dit heb ik doorgegeven aan Jeroen, en
individueel ingewerkt door Liz over hoe de AcqCie in elkaar zit. En Jeroen zat al een jaar in de
PromoCie.
Verder gingen de reisjes dit jaar goed. Het zeilweekend was gewoon zeilen, AJW was ook weer
hetzelfde. Eén probleem was het Liftweekend, het was erg duur. Het begon te laat; door het Lustrum
had ik geen tijd om de commissie tijdig op te zetten. En het was een beetje een onderbezette
commissie en in september was er niet de tijd om dat recht te zetten. Verder is het wel goed
afgerond. Het was wel echt ver, iedereen is er nog net wel gekomen. Maar het is wel het advies dat
het minder ver gaat zijn.
Nina: Het is de bedoeling dat die actief lid wordt met de AcqCie en PromoCie? Hoe gaat dat met de
reizen? Dan lig je er regelmatig hoog. Booker: De werkdruk moet bij de commissies gaan liggen. De
run-up wordt wel echt op de commissie zelf gericht, en moeten hier zelf mee leren omgaan –
misschien een extra lid aannemen, beter plannen. Soms kan het fout gaan, dat kan gebeuren. Het is
het idee dat hieraan gewerkt wordt. Jeroen: Persoonlijk heb ik dat opgelost door niks aan de
universiteit te doen dit jaar.
Ivar: Liftweekend is heel ver, Praag was een heel stuk. Maar dat vond ik echt gaaf, je had iets bereikt
als je daar aankwam. Dat vond ik wel mooi, iedereen maakt echt dingen aan. Booker: Het is ook wel
een ding dat het ook wel erg duur was om naar Praag te gaan, de busreis was prijzig. Het was niet leuk
voor mij dat ik aan die tafel zat en de hele tijd belletjes kreeg met “We komen er niet”. Het kan ook
niet mee zitten. Ivar: Als we maar niet naar Limburg gaan.
7. Financieel jaaroverzicht
Niels: Per slide wil ik graag alleen verduidelijkende vragen over de realisatie. Op het einde doen we
een discussie met ook nog andere vragen over waarom iets gegaan zoals het is gegaan. Bedragen
hebben namelijk samenhang die niet per se samen op een slide staan.

Liz: Ik ga eerst de commissariaten bespreken, daarna bestuurszaken, overig en het resultaat. Ik zal het
verschil tussen begroting en resultaat vertellen.
Commissaris Activiteiten
KAC
De KAC zou €400 uitegeven, heeft 61,70 winst gemaakt. Hiervan is ongeveer 20 euro over van het dies
deel van het budget. De rest is niet uitgegeven doordat er in september geen activiteit is geweest, en
de activiteit van maart was het open podium, met een eigen budget.
KoCo
De koco heeft dit jaar 139,47 verlies gemaakt. Op de Dies is er een beetje winst gemaakt,, doordat er
net minder uitgegeven is dan begroot en doordat er op het laatste moment nog een paar extra
kaartjes zijn verkocht. Het galadiner (het evenement waar het grootste deel van het KoCo-budget
naartoe gaat) is verlies gemaakt vanwege een wijnlevering die niet geleverd is wegens slechte
weersomstandigheden (code rood). Hierdoor heeft de commissie op het laatste moment voor een
duurdere prijs wijn in moeten kopen.
FeestCie
De FeestCie heeft net iets te weinig uitgegeven van het geld gereserveerd voor de Dies. Voor de Dies
is het hele bedrag gebruikt. Op het gala is 640 euro winst gemaakt, door een hoge opkomst van leden
en externen. Hierdoor was het bedrag een stuk hoger. In totaal heeft de FeestCie dit jaar €716,84
winst gemaakt.
Familiedag
De Familiedag vond dit boekjaar plaats op 1 december. Omdat er het voorgaande studiejaar geen
familiedag is georganiseerd, waren er twee jaarlagen van Beta-Gamma en Future Planet Studies
uitgenodigd en geïnteresseerd. Hierdoor was het aantal aanwezig fors omhoog ten opzichte van de
afgelopen jaren, waardoor de kosten voor koffie, thee en koekjes die je gratis geeft iets hoger
uitgevallen dan de begrote hoeveelheid. Uiteindelijk is dit evenement uitgekomen op €53,20 verlies.
BarCo
De BarCo heeft dit jaar het gehele bedrag uitgegeven, met een kleine marge van €2,35 verlies.
Daarvan is het grootste deel van het budget uitgegeven aan aankleding voor de themaborrels en de
cocktailmiddag in het hok aan het einde van het jaar.
Commissaris Onderwijs
ICA
ICA heeft dit jaar €476,89 winst gemaakt. Dit komt door een aantal zaken: er is veel minder koffie en
thee gedronken dan begroot was en vrijwel geen sprekers en workshopgevers hebben reiskosten
gedeclareerd. Ook werd er pas heel kort voor het evenement bekend of een bepaald fonds werd
toegekend of niet, waardoor de begroting iets ruimer moest zijn dan eigenlijk mogelijk was.
Uiteindelijk hebben ze dit erg goed gedaan.
CultCie

De CultCie heeft dit jaar €116,14 verlies gemaakt. Dit kwam doordat sommige bonnetjes pas laat na
het evenement gedeclareerd zijn en de penningmeester dit niet door heeft gehad. Daardoor dachten
ze in december dat er geld over was en hebben ze toen te veel geld uitgegeven.
Studiereis
Studiereis heeft €16,79 verlies gemaakt, dit is praktisch quitte op zo’n grote uitgave. Dit komt doordat
er op reis nauwelijks onvoorziene kosten waren en er vervolgens voor is gekozen om de rest van de
kostenpost onvoorzien uit te geven aan een geslaagde reünie.
TIS
De TIS heeft dit jaar vier edities uitgegeven. In principe kost iedere editie 200 euro, maar de
lustrumeditie is vaker gedrukt, waardoor de kosten van deze TIS iets hoger lagen dan een normale
oplage. Het uiteindelijke verlies komt uit op €37,55. Dit zal volgend jaar niet meer zo zijn.
EduCie
De EduCie heeft dit jaar €67,90 winst gemaakt. Op een budget van 650 euro is dit een groot deel,
waardoor er dit jaar weer veel geld is uitgeven aan studiegerelateerde activiteiten. Dat is goed in
vergelijking met de afgelopen jaren.
IANA
IANA heeft haar budget niet opgemaakt dit jaar. Dit heeft er mee te maken dat ze vaak vier
activiteiten per jaar organiseren, en er nu voor gekozen hadden om drie activiteiten te organiseren.
Tevens was voor het lustrumfeest meer begroot dan is uitgegeven. De uiteindelijke winst komt uit op
€118,21. Ik heb het volgend bestuur aangeraden om het hier met IANA over te hebben.
(Suzanne Mulder sluit aan bij de vergadering)
Commissaris Reizen (Extern)
Zeilweekend
Er is dit jaar 119,64 euro winst is gemaakt op zeilweekend. Dit komt omdat er dit jaar minder mensen
mee waren dan verwacht, maar dit op tijd bekend was, waardoor een aantal boten kosteloos
geannuleerd konden worden en er rekening gehouden kon worden met boodschappen doen.
Hierdoor vielen de algemene kosten allemaal net wat lager uit.
EJD
De eerstejaarsdagen hebben 218,92 euro winst gemaakt. Dit is netjes in vergelijking met de afgelopen
jaren. Toch is er gekozen om deze 220 euro alsnog uit te geven aan de introductie voor eerstejaars en
dit dus extra uit te geven aan de eerstejaars BBQ, en op die manier het geld aan eerstejaars uit te
geven. Dit potje heeft €50 in de begroting, maar hier is uiteindelijk iets meer uitgegeven dan de winst
van EJD was. Maar dat is op zich geen groot probleem.
Liftweekend
Het liftweekend is dit jaar te laat geboekt waardoor de prijzen voor hostels en vervoer erg hoog lagen
(zie liftweekend bij functiespecifieke gedeelte). Omdat de prijs toch laagdrempelig moest blijven is er
gekozen om de prijs onder de 80 euro te houden, en het mogelijke verlies wat hierbij zou komen te
accepteren. De benzinekosten waren ook nog aardig hoor. Dit is uiteindelijk uitgekomen op 202,83
euro.

AJW
Er is dit jaar 371,70 euro winst gemaakt bij het allejaarsweekend. Dit komt voornamelijk door het feit
dat het eten en de gaskosten dit jaar goedkoper uitvielen; er is verdomd goedkoop boodschappen
gedaan (props to Nina). Er is ook heel weinig misgegaan. Er was veel bier over van AJW, dit is in de
weken erna opgemaakt tijdens borrels in het hok.
Wintersport
Het budget van de wintersport commissie (250 euro) gaat ieder jaar volledig naar de boodschappen
voor voedselpakketten voor de deelnemers. Ook dit jaar is dit gebeurd, waarbij net iets te weinig is
uitgegeven, waardoor wintersport uitkomt op €12,20 winst.
Stedentrip
De stedentrip verliep dit jaar op financieel opzicht erg soepel. Er is dit jaar in totaal 6,60 euro winst
gemaakt, wat praktisch gezien quitte is.
Hanneke: Waar is die andere €250 aan introductie aan uitgegeven? Liz: Die ging ook naar de
Eerstejaars-BBQ, en was die heel goedkoop geworden met veel bier. Hanneke: Wordt dat volgend jaar
ook zo berekend? Liz: Dat is aan het volgende bestuur. In principe zijn er niet echt grote
veranderingen per jaar.
Overige commissies
Lustrum
Op het lustrum is 893,66 euro verlies gemaakt, exclusief almanak. Dat is vervelend. Van elke activiteit
is een aparte begroting, die zullen apart besproken worden. Op de openingsborrel is 114 euro winst
gemaakt door een ruime begroting. Op het kampeerweekend is 213 euro winst gemaakt omdat de
boodschappen goedkoop uit vielen en de kosten voor spullen voor activiteiten te ruim waren
ingeschat. Daarnaast was het het plan om te gaan kanoën, maar vanwege slecht weer is dit afgelast,
wat ook weer een kostenpost minder was. Het Blind Date Diner heeft vrijwel quitte gedraaid.
Hetzelfde geldt voor de Carrièredag. De Laagdrempelige Middag heeft 157 euro winst gemaakt, dit
komt doordat de kosten van bier en versieringen lager uitvielen, en de inleg vanuit de
lustrumcommissie misschien onnodig hoog was. De inleg was relatief laag, maar bleek amper nodig.
Op het eindfeest is heel veel verlies gemaakt, 1098 euro om wel te verstaan. Dit komt door een
verkeerde inschatting wat betreft het aantal kaartjes dat we dachten te verkopen en de grootte van
de locatie. Door kosten van promotiemateriaal, het sponsoren van de Almanak en het sponsoren van
de TIS komt het Lustrum uit op 893,66 euro verlies. Met name doordat de catering kosten door ons
zijn betaald in plaats van het IIS. Een van de redenen waarom er op het Gala zo veel winst is gemaakt,
is omdat we dit wilden compenseren.
Batavierenrace
De batavierenrace-commissie heeft 100 euro van Spectrum gekregen. Er is in principe 22 euro winst
gemaakt op dit evenement, dit geld is gedoneerd aan KWF, het goede doel van batavierenrace. Later
werd echter bekend dat de truien sponsor niet alleen de opdruk heeft betaald maar ook de truien zelf,
waardoor er 127,07 euro winst is gemaakt.
PromoCie
De PromoCie had dit jaar €85 budget gekregen voor 2 doeleinden: het printpotje (35 euro) en
fotobooth benodigdheden voor evenementen (50 euro). Van het printpotje is 20 euro van het budget

gebruikt. Van het fotobooth potje is geen geld gebruikt, aangezien dit geld altijd werd ingecalculeerd
bij de commissie die het evenement organiseerde. Dus bijvoorbeeld EJD of het gala. Daarnaast is 7
euro besteed aan snacks en drinken op de poster cursus avond. Al met al is de PromoCie uitgekomen
op 57,04 euro winst.
SoCo
De SoCo had dit jaar voor het eerst budget, nadat er vorig jaar een geldbuidel was aangevraagd. Dit
budget is gebruikt voor snacks en drinken voor tijdens de sollicitaties en printkosten. Dit hebben ze
precies gebruikt.
SportCie
Omdat de SportCie vrij laat in ons jaar is opgericht hebben ze niet de kans gehad om geld uit te geven.
Er was 50 euro in begroot, deze is niet besteed.
Bestuurszaken
Bestuurskosten
Er is €41 niet van uitgegeven, dit zijn voor dingen in het hok en koekje van de week endergelijken.
Constitutieborrel
Het lastige is dat dit bedrag wordt bepaald ongeveer tegelijkertijd als de CoBo daadwerkelijk
plaatsvindt. Dat is erg lastig. Voor de constitutieborrel was 750 euro beschikbaar. Dit geld is
opgemaakt aan 600 euro gratis consumpties voor aanwezigen op de constitutieborrel, sterke drank
voor shotjes voor het recipiëren en papieren uitnodigingskaarten voor broertjes en zusjes
verenigingen. Omdat deze kosten eigenlijk wordt gemaakt voordat de daadwerkelijke begroting in
werking is, is er 59,91 euro verlies gemaakt op dit evenement. Dit verlies zit vooral in de hoge kosten
van de papieren kaarten voor broertjes en zusjes en de drank voor de shotjes van het recipiëren.
Overdrachtsborrel
Hierbij is altijd €300 gratis bier.
Commissiebedankdag
Commissiebedankdag had dit jaar 62 euro extra vanwege de commissiekleding deal (zie
Automatisering). Ik had in mijn hoofd dat we hier €850 voor hadden, terwijl we hier €800 voor
hadden. Daardoor komt het verlies uit op 31,87 euro.
Bestuurskleding
Dit hebben we volgens de begroting uitgegeven, de extra kosten hebben wij zelf opgevangen.
Bierverkoop
In principe hoor je hier geen verlies of winst op te maken. Er is dit jaar echter 215,05 verlies gemaakt
op de bierverkoop. Afgelopen jaar is er ook rond de 200 euro verlies gemaakt op bierverkoop, terwijl
de jaren hiervoor constant winst werd gemaakt. Wat de precieze oorzaak hiervan is, is onbekend. Ik
ben er niet achter hoe het nou kan, behalve dat we automatische incasso zijn gaan gebruiken. Hierbij
komen transactiekosten. Het is van belang dat het volgende bestuur hier goed op gaat letten. Een
oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er kosten bij zijn gekomen, namelijk de transactiekosten van de
automatische incasso en de storneringskosten, terwijl de prijzen van de producten niet zijn aangepast

sinds het ontvangen van deze kosten. Komend jaar moet er dus gekeken worden of de prijzen van de
producten aangepast moeten worden.
BBQ’s
Er is voor de eerstejaars BBQ en de FLUX BBQ totaal honderd euro inbegroot (voor iedere BBQ vijftig
euro). Op de FLUX BBQ is 38,32 euro winst gemaakt doordat er iets meer aanmeldingen waren dan
verwacht.
De eerstejaars BBQ heeft 230 euro verlies gemaakt, maar doordat er in het EJD budget een potje
introductie is aangemaakt is het uiteindelijke verlies ongeveer 32,78 euro.
Kostenpost onvoorzien
Het lijkt hier alsof deze nauwelijks is gebruikt, maar die is er om verliezen van bijvoorbeeld
Liftweekend op te vangen, of een debiteur. Ook is het gebruikt voor het evenement van Karaoke in het
hok. Hierbij werden er namelijk shotjes roze vodka verkocht via de iPad, maar het systeem heeft het
niet opgeslagen. We hebben een aantal mensen benaderd die hier hadden gedronken, maar toch niet
helemaal op 0 uitgekomen. Dit gaat om zo’n €7,-.
Investeringen
Dit was voor de pinautomaat en hokveranderingen, zoals in het beleidsplan stond. Dit potje is gebruikt
om krijtverf en dat soort dingen te kopen voor in het hok. Uitgekomen op €60,- winst.
Administratie
Adminsitratie heeft dit jaar €61,- verlies gemaakt. Dit komt voor een deel omdat er een extra
lidmaatschap is bijgekomen voor Stay Okay. Waar dit voor de rest aan ligt is voor een deel doordat de
bankkosten omhoog zijn gegaan door het automatische incasso contract. Sowieso zijn de kosten van
de bank dit jaar iets omhoog gegaan. Maar het blijft minder dan 10%.
AcqCie
Had dit jaar het doel om €3600 op te halen, dit is iets minder geweest. Dat is op zich niet
problematisch, maar heb dat net al genoemd.
Website
We hadden €100,- gereserveerd voor de website omdat we hadden verwacht dat dit extra kosten met
zich zou meebregen. Er is daardoor €55,- voor de website gebruikt en €30,- voor het lidmaatschap van
Harm.
Contributie
Er is een enorme uitschieter bij de contributie dit jaar. Er was dit jaar 5500 euro begroot voor
contributie. Dit is omgerekend 220 nieuwe leden, aangezien de contributie dit jaar naar 25 euro is
gegaan. Vorig jaar werd er gerekend op 240 leden, dit aantal was echter niet gehaald waardoor er was
besloten om omlaag te gaan. Dit jaar zijn er echter veel meer nieuwe aanmeldingen dan verwacht.
Hierdoor komt het bedrag wat binnengekomen is uit op 6357,81 euro. Maar het lijkt me goed om dit
niet aan te houden, gezien het onrealistisch is.
Subsidie
De subsidie is omlaag aan het gaan. Dit komt doordat de subsidie een vast bedrag is, het is standaard
€58.000. Dit staat uit een vaste voet van €300 met een bedrag maal het aantal studenten dat bij je

studie ingeschreven staat. Bij BG en FPS blijft dit vrijwel gelijk, maar schiet omhoog bij via. Hierdoor
schuift het nogal. We kijken met verschillende penningmeesters hoe we dit kunnen veranderen.
Incidentele winsten en verliezen
Er is meer winst uit vorig jaar dan ingepland. Ik kwam hier pas een paar maanden geleden achter. Er is
namelijk in het vorige boekjaar €250 meer van studiereisdeelnemers overgemaakt. Toen bleek het dat
er één keer €250 te veel is overgemaakt. Dus er is €250 meer winst gemaakt op studiereis, dus dit
kwam bij de incidentele winsten en verliezen.
Eigen initiatieven (geldbuidels)
Dit jaar waren er vijf geldbuidels van 30 euro waarmee leden een eigen evenement op kunnen zetten.
Vier van deze buidels zijn gebruikt. Gebruikt voor de naaktkalender, verhalen van vluchtelingen en
karaokeavond. De laatste werd bewaard voor een eigen initiatief voor eerstejaars, deze is echter niet
benut. Hierdoor bleef er 30 euro over.
Ivar: Het puntje bestuurskosten en investeringen, die konden beiden naar uitgaven voor het Hok gaan.
Wat is het verschil hiertussen? Liz: Dit is een goede vraag. Ik wist het ook niet precies. Bij Spectrum
gebruiken we investeringen eigenlijk net iets anders dan zou horen; je moet dit gebruiken voor iets
waarvan je uitgaat dat je voor 5 jaar gebruiken. Ieder jaar die dit gebruikt moet er dus voor betalen,
maar dat doen wij niet. Dus dit potje gebruiken wij meer voor aanschaffen die een paar jaar meegaan,
die langer dan ons bestuursjaar meegaan. De dingen die dus bij investeringen zijn gezet, gingen wij
vanuit dat dit zo was.
Sander: Wat betreft bierverkoop zijn we overgegaan op andere biermerken. Maar kunnen die kosten
daardoor verklaard worden? Liz: We hebben eigenlijk alleen maar bier in de aanbieding is. We kopen
nooit bier dat meer dan €12 kost, omdat je het voor dat bedrag verkoopt. Liefst minder, omdat je vaak
de emballagekosten niet meekrijgt. Maar er zou over nagedacht kunnen worden naar de nog
goedkopere biermerken.
Booker: De contributie is 25 euro, waarom is dan het eindresultaat €857? Liz: De kosten van
contributie worden ook via automatische incasso geïnd. En mensen betalen soms €5,- als ze lid willen
blijven na hun bachelor.
Nina: Wat houdt adminstratie precies in? Liz: Alle kosten die je maakt om het systeem te laten
draaien, dus het boekhoudsysteem, ASVA-lidmaatschap, website en dat soort dingen.
Afschrijvingen
Er zijn drie kostenposten die ieder jaar worden doorgegeven. Doordat er veel winst is gemaakt, maar
een aantal kostenposten openstaan waarvan het niet realistisch is dat ze (volledig) binnenkomen, is er
besloten om deze posten af te schrijven (of deels af te schrijven) en de eventuele inkomsten die
komend jaar ervan binnenkomen als winst te zien.
Merchandise
Er staat momenteel nog 380,76 open van Spectrum merchandise. Dit gaat om de shirt en zonnebrillen.
Er zijn geen L en XL shirts meer over. Dit jaar is er echter maar 25 euro inkomsten ontvangen van de
verkoop van merchandise, wat er dus op duidt dat dit stagneert. Daarom is er gekozen om dit
volledige bedrag af te sluiten. Deze afgeschreven merchandise zal bijvoorbeeld gebruikt kunnen
worden in goodiebags voor EJD of AJW komend jaar.
Almanak

Zoals eerder in dit financiële jaarverslag is genoemd, is er een inschattingsfout gemaakt in de
hoeveelheid almanakken die verkocht worden. Momenteel staat er nog 547,70 euro open, waarvan
we niet verwachten dat nog veel binnenkomt. Het is wel lullig om ze gratis weg te geven omdat er
mensen al €10,- hebben betaald. Daarom is er besloten om dit volledig af te schrijven, maar er wel
inkomsten moeten blijven komen aan verkoop. Indien er volgend jaar nog betalingen binnenkomen
van de Almanak, kan er door het volgend bestuur worden gekozen wat hiermee te doen. Een optie
hiervoor is om het toe te voegen aan de reservering van het Lustrum in 2022.
Bierbrouwerij
Er is dit jaar 300 euro inkomsten ontvangen voor de bierbrouwerij verkoop. Er staat echter nog 456,16
euro open, voor bier wat in mei 2018 verloopt, en inmiddels niet echt lekker meer is. Het wordt echt
heel erg weinig nog gedronken. Dus het is niet realistisch dat er nog geld voor gaat binnenkomen, dus
te betalen vanuit mijn boekjaar. Daarom is er besloten om dit bedrag af te schrijven. Het overgebleven
bier zal echter nog wel gedronken worden, hoe en wanneer is nader te bepalen. Wat er met de uiltjes
gaat gebeuren is aan het volgende bestuur.
Resultaat
Het uiteindelijke resultaat van de realisatie is 436,37 winst. Dit wordt niet in mijn zak gestopt of bij het
vermogen opgeteld. Dit bedrag wordt meegegeven aan het volgende boekjaar, en opgenomen in de
begroting van 2018, zodat het geld zo snel mogelijk terug komt bij de leden waar het vandaan komt en
voor bedoeld is.
Laryssa: Applaus voor Liz.
(Robin Aanstoot, Bas Kluft, Stanley Kelder voegen zich bij de vergadering)
Vragen
o

o
o
o

o

Josefien: Zou het mogelijk zijn dat de KoCo een hoger bedrag krijgt om uit te geven? Liz: Dat is
niet aan mij, maar ik heb mijn opvolger geadviseerd om met iedere penningmeester te praten
hierover. Dat zijn variabelen die ik niet kan geven.
Bas: Hoe kan je verlies draaien op de familiedag? Liz: Dat is net uitgelegd.
Sander: Ik meen me te herinneren dat bij ICA een deel van de sprekers zijn reiskosten
gedeclareerd had. Wordt daar nu rekening mee gehouden? Lilian: Ja.
Sander: Batavierenrace, de winst ging naar het goede doel. Wat is er met de extra winst
gebeurd? Ging die niet ook naar het goede doel? Liz: Dat bedrag was erg hoog, en het is lastig
om zo’n beslissing te maken zonder dat je dat aan de ALV vraagt. Het was wel een beetje gek
als het €150,- was. Jelte: Die €21,- is ergens in mei overgemaakt, en dit kwam pas een maand
of twee geleden bekend. Dat is echt te laat om nog te overleggen.
Menno: Vorig jaar of twee jaar terug was er een discussie over contributieverhoging, die is er
ook gekomen. Dus er was €1500,- extra aan contributie inbegroot. Die zouden worden
verdeeld over eigen vermogen, ICA en iets anders? Liz: Er was op die ALV sprake van een
nulbegroting, een scenario 25 en een scenario 30. Bij het scenario 30 zou het eigen vermogen
aangevuld worden. Dit was niet nodig bij het scenario 25. Wel is er op dat moment €300,- bij
ICA gekomen, en het Lustrum heeft meer geld gekregen. Alles wat gebeuren zou is ook
daadwerkelijk gebeurd. Maar de contributiekosten waren onverklaarbaar hoog. Menno: Maar
AcqCie gaat volgend jaar ongeveer €1000 meer scoren, en de Lustrumkostenpost is echt
minder. Misschien moet je dan de contributie toch verlagen. Liz: Er zijn niet echt veel meer
studenten bij FPS en BG. Ik snap goed wat je bedoelt, maar met die extra kosten kan wel echt
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veel meer gedaan worden. Ik raad wel echt aan op het sparen voor Lustrum wel weer hoger te
doen. Als je €400 spaart heb je €2000, maar dit jaar was er €3800. Dus het zou fijner zijn op
het moment dat het weer omhoog gaat. Dus er is heel veel te spelen. En het kan dat ICA weer
naar €2000 gaat in plaats van €1800. Dat is in principe niet aan mij om te besluiten. Liz: Er is
een fonds van €1000 pas twee weken voor ICA bekend geworden dat dat ontvangen zou
worden. Lilian: Lustrum had dezelfde aanvraag gedaan, en het was door elkaar gehaald. Liz:
Eigenlijk zou het dus in november al moeten.
Hanneke: Ik hoorde je net Stay Okay zeggen. Volgens mij is het ook in de Stedentripcommissie kunnen inbegroot worden. Liz: Ja. Dat kan.
Stanley: Is die €45 winst omdat iemand naar via is gelopen? Liz: Nee, we gingen ervan uit dat
de website naast de kosten van vianen ook nog meer zou kosten. Dat is niet gebeurd.
Suzanne: Er is bij commissie-bedank dag ook nog korting van truien gekomen, hoeveel was
dat? Liz: €62,-. Volgend jaar zal het nog meer zijn.
Niels: Er zijn nu potjes bestuurskosten en investeringen; die zijn allebei voor het hok.
Misschien kan er een rekening voor de HokCo komen. Liz: Dat is het doel wel inderdaad. Het
potje investeringen gaat niet per se naar het hok. Dat is dit jaar dus wel geweest omdat dat
vanuit de beleidsdoelen zo was geformuleerd.
Frankie: Ik vind het een goed idee om af te schrijven. Maar je zit dan wel met spullen, en je
hebt geen enkele stok achter de deur om het nieuwe bestuur daar iets mee te laten doen.
Maar je kan ze inkomsten ervoor inbegroten zodat ze er iets mee moeten doen. Liz: Ik zal het
onthouden.
Frankie: Is er een balans van debiteuren? Liz: Ik kan het wel even opzoeken. Uit mijn hoofd
staat er nog €30,- aan debiteuren open, en €150,- van de AcqCie. Ik heb in principe alle
debiteuren weggewerkt, op één voor Zeilweekend na.
Suzanne: Had je nog niet iets extra aan het Lustrum kunnen geven als je al aanraadt om extra
te geven? Liz: Dat zou kunnen. Maar ik vond het lastig omdat het niet mijn ding is. Het is niet
aan mij om te bepalen wat ermee gedaan moet worden omdat dit al in de beleids-ALV
besproken was.
Nina: Dus er is nog €30,- open, maar heb je Direct Students hierbij meegenomen? Liz: Ik zal
het even toelichten. Er is hier is geen geld nog voor binnen gehaald. Ik heb eraan gedacht om
dit af te schrijven, maar vond deze posten die ik nu heb genoemd iets relevanter. Ik heb wel
overgedragen dat er op deze deal gelet moet worden.

8. Jaarverslag KasCo 2017
Renske: Ik sta hier namens de KasCo, bestaande uit mij, Jonathan, Liz, Bastiaan, Tiemen, Tisja. Die zijn
er allemaal helaas niet. Wij hebben Liz dit jaar gecontroleerd. Dat deden we eens in de zoveel
maanden met plezier, leuke commissie.
Geachte ALV van Spectrum, ondergetekende leden van de KasCo, verklaren dat zij de door de
penningmeester aan het boekjaar 1 feb. 2017 tot 31 januari 2018 hebben gecontroleerd en dat de
daarbij doorheen gevraagde aanpassingen volledig zijn verstrekt. Dit hebben wij allemaal
ondertekend. Liz heeft een goed jaar gehad.
Niels: Dan moeten wij nu het financiële jaar goedkeuren. Daarbij zijn vier opties: voor, tegen, blanco
en onthouden. Er zijn geen mandaten; Bas, Robin en Frankie zijn niet meer stemgerechtigd. Stemmen
voor: 34. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouding: 1. – Dus Liz’ realisatie is ingestemd.

9. Jaarverslag RvA 2017
Noa: Frankie en ik zijn leden van de RvA. De RvA is de raad van advies van Spectrum, dus wij zijn een
adviserend orgaan voor het bestuur. Wij zijn er om het bestuur te ondersteunen op plekken waar zij
dat willen. We hebben verder helemaal geen macht, maar wij kunnen meelezen met bepaalde stukken
of helpen met het realiseren van bepaalde plannen. Soms vergaderen we met het bestuur samen om
input te leveren. Daarnaast heeft ieder bestuurslid een buddy in de RvA om te praten over hoe het
gaat.
Het afgelopen jaar hebben wij een iets actievere rol aangenomen dan de RvA eerst had. We zijn
begonnen met trainingen bijvoorbeeld, ook aan het nieuwe bestuur. Frankie: Die actievere rol kwam
omdat we merken dat het best wel zwaar is geworden om een bestuursjaar te doen bij de vereniging.
Dit is natuurlijk altijd indien gewenst.
Frankie: Er waren wat vragen in de vereniging over het minst transparante orgaan van de vergadering.
De RvA is eigenlijk opgericht in 2012; daarvoor was er geen RvA. Daarvoor bleef er één iemand in het
bestuur zitten, dat betekende dat iemand twee jaar bestuur moest doen – die bleken zeldzaam. Zo
hebben we een RvA ingesteld via de ALV. Die bestaat uit oud-bestuursleden van Spectrum en mensen
met andere ervaring. Dit is de RvA nu: Frankie, Job, Noa, Renske, Aniek en Niels. Er is een richtlijn
opgesteld met mensen die erin moeten zitten: een oud bestuurslid (niet uit het overdragende
bestuur), een financieel expert (iemand die penningmeester is geweest, bij voorkeur bij Spectrum
zelf), 3-6 personen, en medezeggenschapservaring. Die richtlijnen zijn gehaald, zoals je ziet. We
proberen altijd iemand van het DB als het commissariaat, man/vrouw, betrokken en onbetrokken
leden. Verschillende bestuursjaren voor het overzicht, en verschillende ervaringen. Daar zie je het
normaal wel in terugkomen. Al deze eisen, waarom? De ondersteunende rol is ook veel breder dan dit,
daarbij hebben we ook een coachende rol. Als we nieuwe leden selecteren kijken we ook naar de
diversiteit van de leden. De leden zoeken we zelf, dus als iemand de RvA verlaat zoeken we zelf leden.
Liz: Ik ben afgelopen jaar heel erg blij geweest met de RvA en heb er echt niks op aan te merken. Het is
inderdaad de afspraak dat overdragend bestuur niet in de RvA zit, maar dat is dit jaar wel zo geweest.
Ik vind dit zelf geen probleem en de rest ook niet, maar dat kan een probleem zijn. Frankie: Dat mag
het bestuur ook altijd aangeven. Suzanne: Wie zaten er nu voor dit jaar in? Frankie: Luuk van
Loosdrecht, Krijn Fletterman, Lara Janssen en Aniek van Onzenoort zaten erin. Emile: Waarom is het
een probleem dat een bestuurslid van het jaar ervoor erbij zit? Noa: Dat is vooral omdat we een
adviserende rol willen hebben, en als je net bestuur hebt gedaan kan je misschien niet echt een
objectieve mening hebben. Frankie: En je werkt je opvolger natuurlijk in. Dus je wil een andere groep
dan waardoor je ingewerkt bent.
10. Kiezen KasCo 2018
Niels: Hebben jullie er bezwaar tegen dat Jelte dit even voorzit?
Jelte: KasCo. Uit vorige besturen is gebleken dat het het fijnst is om niet meer dan 5 mensen in de
KasCo te hebben. In het HR staat alleen niks over het maximale aantal mensen in de KasCo. Dus
mochten er meer dan 5 mensen inclusief Liz opstaan voor de KasCo, dan gaan we het erover hebben
met de ALV voordat er gestemd wordt of we dus maximaal 5 mensen in de KasCo willen. Menno:
Misschien kunnen we het van tevoren bepalen. Het is heel anders als mensen zometeen gaan staan.
Suzanne: Waarom wil je het HR niet wijzigen? Jelte: We zijn hier vanmiddag pas achter gekomen. Liz:
En we hebben het niet aangekondigd. Suzanne: Dan stel ik een HR-wijziging voor.

Jelte: Huidig artikel 11 luidt dat de kascommissie uit minimaal drie personen bestaat en de aftredend
penningsmeester in de kascommissie zit. De voorgestelde wijziging is: “Artikel 11. Voor de
kascommissie gelden de volgende eisen: 1. De kascommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal
vijf personen. 2. De aftredend penningmeester van Spectrum maakt in beginsel deel uit van de
kascommissie”. Is iedereen het hiermee eens? – Ja. Dan, dit is een stemming over mensen, dus we
kunnen dit met handen. We kunnen dus voor, tegen, blanco en onthouden stemmen. Voor: 32. Tegen:
0. Blanco: 0. Onthouden: 0. Besluit: De HR-wijziging aangenomen.
Jelte: Dan het vormen van de KasCo. Mocht je in de KasCo willen, dan vraag ik je om nu op te staan.
Liz, Nina, Niels, Sander, Lilian en Tiemen staan op.
Liz: Geachte ALV, ik ben aftredend penningmeester dus ik moet er sowieso in omdat dat de bedoeling
is. Dan namens Tiemen: lieve mensen van de ALV, ik heb op dit moment een belangrijk diner. Ik heb
vorig jaar ook KasCo gedaan en heb daarom ervaring opgedaan met Conscribo. Ik doe al een jaar de
boekhouding van Studio K, en heb hierom genoeg kennis om deze functie te bekleden. Nina: Ik ben
Nina, ik ben tweedejaars FPS major KI. Ik heb meteen gesolliciteerd voor de AcqCie en ben
penningmeester geweest bij de AJW commissie. Ik vond het leuk en ik wil graag meer hierover leren.
Niels: Ik ben Niels Verweij, oud voorzitter, en heb best veel inzage gekregen in wat realistische
uitgaven zijn voor commissies en personen. Ik zit nu in de acquisitie en heb contact gehad met
Jonathan, weet ik wel enigszins iets van boekhouden, maar zou er graag meer over willen weten.
Daarom wil en moet ik in de KasCo. Sander: Hoi, ik ben derdejaars BG. Ik heb AJW en KAC gedaan dit
jaar, en zit ook in de HokCo. Het lijkt me leuk om op de achtergrond actief te blijven voor Spectrum en
kan van toegevoegde waarde zijn. Lilian: Hoi, ik ben Lilian, het lijkt me heel interessant om in de KasCo
te gaan omdat ik commissaris onderwijs was/ben. Daar had ik ook vaak te maken met begrotingen en
vond dat altijd wel interessant. Met name bij commissies waarbij het dan om veel geld ging; voordat ik
in bestuur ben gegaan was ik ook penningmeester van de cultuurcommissie. Het lijkt me leuk om daar
verder in te vediepen.
Jelte: Dit is een stemming over personen, dus we zullen dit gesloten doen. Liz zit automatisch in de
commissie, dus we zoeken nog vier mensen. Minimaal twee, maximaal vier. Alle namen die op alle
briefjes staan worden allemaal bij elkaar opgeteld. Vier mensen met de meeste stemmen worden dan
aangenomen. Ivar: Als je wil dat de commissie uit drie personen bestaat, kan dat dus niet echt. Jelte:
Klopt, dat is voor het idee.
Dan stemmen. De KasCo bestaat uit Liz, Tiemen, Niels, Sander en Lilian.
Suzanne: Moeten we dit niet nog instemmen? Liz: Ja, maar dan kan je in een vicieuze cirkel doorgaan.
Jelte: Is er bezwaar tegen het instemmen? – Nee.
11. Vertrouwenspersoon
Ivar: Ook al zijn wij nog niet officieel benoemd als bestuur, stellen wij toch twee vertrouwenspersonen
voor. Het zijn Iris en Joran. De meesten van jullie kennen ze al. Naast dat wij denken dat ze heel
betrouwbaar zijn, zien ze er ook gewoon heel leuk uit. Daar kan je naartoe gaan als je ergens
problemen mee hebt en hier discreet mee omgaan. Iris: In principe zijn we voor Spectrum aangesteld.
Claire: Waarom hebben we nieuwe vertrouwenspersonen aangenomen? Ivar: Hiervoor waren het Iris
en Krijn, maar Krijn zit nu in Zuid-Amerika. Bovendien wilden we graag één jongen en één meisje. We
zagen Joran als een hele goede vervanger. Liz: Ik heb verder geen kritiek op deze twee mensen, maar
het zijn allebei twee derdejaars BG. Dus ze zijn met dezelfde groepen bekend. Hebben jullie hierover
nagedacht? Ivar: We hebben deze twee gekozen omdat ze ook niet té dicht bij de vereniging staan.
Voor de rest denken we, van welke groep dan ook, heb je waarschijnlijk één van de twee wel hebt

gezien. Liz: En dat ze alle twee uit de afgelopen SoCo komen? Ivar: Tja. Niels: De vertrouwenspersonen
zijn juist bedoeld voor problemen wat je niet binnen Spectrum met het bestuur of een SoCo kan
oplossen. Joran: We zitten niet in de volgende SoCo, natuurlijk. Na de zomervakantie ga ik een minor
doen in het buitenland, dus ik ben het waarschijnlijk voor een half jaar.
12. Dankwoord Bestoer
Jelte: Lieve vereniging, lief nieuw bestuur, lief bestoer. Wij zijn nu 364 dagen bestuur, we begonnen op
9 februari. De dag des onheils voor ons, een nieuw begin voor de rest. Vanochtend was de laatste
bestuursvergadering, één zoals geen ander. Ook de laatste ALV en vanavond laatste borrel als bestuur.
Het was een jaar van hoogtepunten, ik moet dan vooral denken aan de laagdrempelige avond. Ook
van dieptepunten, die kwamen vaak door slaapgebrek, stress en motivatieproblemen. Ik wil mijn eigen
bestuur wel heel erg bedanken, we waren hier steeds heel open in voor elkaar.
Lilian, ik vond het heel mooi aan het hele bestuursjaar is dat ik als voorzitter een oogje in het zeil moet
houden, maar dat heb ik bij jou niet gedaan. Alles onder controle. Ik had vertrouwen in jou als
commissaris. En onze clashes soms; ik had een leip idee, en dan vroeg jij hoe en was ik uitgeluld.
Booker, onze wildcard, in ieder geval wild; card mag je zelf invullen. Euhm, anyways… Booker, je was
heerlijk rechtdoorzee. Als ik vroeg of iets was gefixt was het gewoon ja of nee. Ik wist precies wat ik
aan je had. Je was redelijk, duidelijk, en dat vond ik echt heel relaxed. En de borreltijger en bij uitstek
een Speccieboy.
Borreltijgers, dan hebben we het ook over Laryssa. In mijn jaren dat ik heb geborreld of uit ben
geweest heb ik nog nooit iets gebroken, maar Laryssa wel; dus ik roep haar uit tot borreltijger. Ik vond
het fijn dat je heel goed bent in het aangeven van je grenzen. Als we een issue hadden, dan namen we
daar de tijd voor. We konden daar goed over praten, en daar kwam een soepele samenwerking uit.
Met wie ik ook goed kon praten als het nodig was, was Liz. Dan moet ik vooral denken aan het begin
van het jaar. Toen ben ik een paar keer met Liz een paar keer een rondje ben gaan lopen en een stuk
fijner het hok weer in kwam. Dan was alles goed genuanceerd. Het hele bestuursjaar lang ben ik er
best wel achter gekomen dat groepsbelang bij jou wel echt heel hoog in het vaandel zit. Daardoor zijn
activiteiten en weekendjes een stuk aangenamer geworden. Dus thanks.
Dan, Lodewijk. Voor het bestuursjaar was jij een oprechte vriend van me. Tegen het eind wel meer
vriend dan bestuurslid, en dat is een mooie tendens. Je was een oerknal aan enthousiasme. Je kon ook
wel soms een wijze oude man weerspiegelen tijdens vergaderingen. Je had een hele wijze blik op
dingen. Je had soms een tegengestelde mening en bleef daarachter staan. Ondanks dat het dan niet
jouw kant op viel, gaf je nog volle inzet voor het besproken ding. Als oude man zette je de Montmartre
ook wel dubbel en dwars op zijn kop.
Dan nog het nieuwe bestuur. Wij zijn heel erg met jullie gebond op inwerkweekend; we hebben jullie
als minions rond laten huppelen. We zijn echt wel hard voor jullie geweest, en jullie gingen wel een
paar keer op jullie bek, maar daar leren jullie van.
Vereniging, ook jullie. Ons bestuursjaar begon soms met lege Montmartres en lege borrels; lastig om
sommige evenementen vol te krijgen. In de loop van het jaar is dat veranderd in 113 aanmeldingen
voor Studiereis, volle Montmartres en volle ALV’s. Daarvoor willen we jullie ook bedanken.
We hebben nu nog 2 uur en 2 minuten, een mooie avond voor ons. Lief bestuur, dankjulliewel dat
jullie het mij hebben uitgehouden een jaar lang. Hopelijk kunnen we daarna ook nog goed met elkaar.

Liz: Dan, Jelte, jij als laatste bestuurslid. Dit is compleet geïmproviseerd. Jelte begon dit jaar als kleine
sjaars met een paar grote koppen. Ik heb getwijfeld of het zou lukken, ik denk jij zelf ook. Het heeft me
echt overdonderd hoe goed het is gelukt. Een manier om dit te zien is alleen al hoe hij hier een speech
staat te geven. Maar dit is niet alleen maar in het speech geven, ook in het voorzitten. Je hebt sowieso
voor ons allemaal klaar gestaan, ook als we je niet nodig hadden was je er ons. En als we je wel nodig
hadden was je er zéker. Je hield je gepaste afstand, of juist niet. Dit ging steeds beter, en ook je
grapjes zijn goed geplaatst. Ik ben echt heel erg blij dat jij dit jaar mijn voorzitter bent geweest. Het is
een tof jaar geworden, zeker omdat we zo’n toffe voorzitter hadden. Ga door met je dansjes doen van
rapper Joost, en ik hoop jullie allemaal heel erg veel te zin de komende jaren.
13. Benoem ing Bestuur 2018
Niels: Bestuur 2018 der studievereniging Spectrum komt naar voren. Aanschouw uw bestuur vanaf
vanavond 12 uur! Ik zou ze willen vragen om zich voor te stellen.
Ivar: Ik ben Ivar, 2e jaars FPS, kijk er heel erg naar uit om voorzitter te worden van deze prachtige
vereniging. Fleur: 1e jaars FPS, kijk er heel erg naar uit. Claire: 1e jaar BG, tuurlijk heb ik er zin in. Kyra:
1e jaars BG, ik heb er aanzienlijk veel zin in. Maureen: 1e jaars BG, heb ook heel veel zin. Jeroen: 2e
jaars FPS, ik heb er zin in. En jullie?
Lodewijk: Hoeveel spectrumpunten verwachten jullie te scoren? Niels: Een Spectrumpunt is dat je met
iemand hebt gezoend, dan wel meer. Ivar: We hebben er volgens mij 27. We denken er meer dan
Bestoer te halen. Booker: Hoe dan? Ivar: Met deze geweldige kleur blauw, die echt wel sexy is.
Laryssa: Welke kleur onderbroek hebben jullie aan? Ivar: Grijs. Fleur: Roze. Claire: Zwart. Kyra: Wit.
Maureen: Roze. Jeroen: Palmbomen.
Suzanne: Als je ’s avonds bier gaat drinken, wie neem je dan met je mee? Maureen: Dat zijn je
vrienden van de SVBG.
Niels: Dan zijn jullie vanaf 12u vanavond nieuw bestuur!
14. Tips en wijze raad voor Bestuur 2018
Geschrapt omwille van de tijd.
15. W .v.t.t.k.
N.v.t.
16. Sluiting
Voorzitter Niels Verweij sluit de vergadering om 22.08.

