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EERSTE ALGEMENE VERGADERING 2018-2019  
NOTULEN 
26-09-2018 
 
Aanwezig: Eline, Ilsa, Laura, Frank, Kevin, Anne-Florine, Luna, Nikki, Isis, Merel, Lennart, Charlotte, Julia 
E., Meike, Noortje, Hannah B., Sophie S., Sven H., Berne, Chiara, Muron, Emma K, Julius, Sam, Veerle, 
Willem, Danny, Maud, Tijn, Leanne, Wietske, Sofie B., Thomas, Sven van H., Jip, Lisa, Isabel, Hannah 
van der M.  
 
31 mensen. 
 
 
OPENING 
 
Kevin opent de Algemene Vergadering om 18:31 uur. 
 
Kevin: Lieve leden, wat fijn dat jullie er allemaal zijn en dat er zo’n grote opkomst is. Wij vroegen ons 
af of het mogelijk was om een audio-opname te maken van deze Algemene Vergadering, voor het 
geval dat notulen verloren worden of om als naslagwerk te gebruiken. Heeft iemand bezwaar?  
 
Geen bezwaar.  
 
 
VASTSTELLEN VAN DE VORIGE NOTULEN 
 
Kevin: Dit zijn de notulen van de vorige Algemene Vergadering op 6 juni 2018. Deze notulen zijn 2 
weken geleden per mail met de uitnodigingen voor deze AV naar jullie gestuurd. Ik zal er even kort 
doorheen gaan per pagina. Mochten er tussentijds op- of aanmerkingen zijn, geef het gerust even aan, 
dan horen wij dit graag. Ik ga er gewoon per pagina doorheen. Als je iets hebt, roep het even of steek 
je hand op. 
 
Jip: Twee dingetjes: paginanummers en op sommige paragrafen begint het met gewoon tekst en met 

anderen begint het met “Luna: tekst”. Ik zou dat dan gelijk trekken zodat ook meteen aan het 
begin te zien is dat Luna de vergadering leidt. 

Kevin: Goeie, dankjewel. 
 
Jip: Hier staat een onderscheid tussen blanco en onthouding waar altijd heel veel discussie over is. Die 
 discussie wil ik niet openen, maar er staat nu: blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen 
 worden beschouwd als niet uitgebracht. Een onthoudt persoon wordt wel meegenomen in 
 het berekenen van de stemming, maar dan is daaronder een hele rij waar blanco staat 
 aangegeven in plaats van onthouding, maar een onthouding wordt meegenomen in de 
 stemming. Er zou dus eigenlijk moeten staan hoeveel onthoudingen er zijn, omdat blanco 
 wordt gezien als niet uitgebracht, dus dat hoeft niet in het rijtje eronder te staan.   
Kevin: In principe is het zo bij gesloten stemmingen dat de opties ‘ja’, ‘nee’ en ‘blanco’ wel op het 
 stemmingsformulier staan. Wanneer iemand zich wil onthouden van zijn of haar stem, dan
 hoeft diegene geen vakje aan te kruisen.  
Jip: In het stukje ‘voor’, ‘tegen’, ‘blanco en ongeldig’ en ‘onthouding’. Zoals het er nu staat wordt een 
 onthouden stem wel meegenomen in het berekenen van de stemming, maar waarnaar 
 daaronder de berekende stemmen volgen, waarin de onthouding niet wordt meegenomen. 
 Dus dit spreekt zichzelf nu tegen.  
Kevin: Als je dus volledig zou willen zijn, zou er dus nog ‘onthouding’ bij moeten staan?   
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Jip: Je moet in ieder geval alle stemmen die worden meegenomen in de berekening aangeven in de 
 notulen en dat is, zoals het er nu staat, niet gedaan.   
Kevin: Dankjewel voor je opmerking. 
 
Kevin: Zijn er verder nog algemene opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering? Nee, dan 
zijn de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.  
  
 
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
 
Kevin: Wij hebben een aantal dingen nog toegevoegd aan deze agenda, onder andere mededelingen: 
er zullen een aantal mededelingen komen na het vaststellen van de agenda. Vervolgens gaan wij over 
op het verslag van de KCC door Hannah, daarna komt de jaarafrekening door Wietske. Vervolgens 
gaan we een stemming doen over de wijzigingen van het HR en daarna zal er een kleine pauze komen 
waar GeprAKT een aantal versnaperingen zal verzorgen. Na de pauze beginnen we met de 
jaarbegroting, daarna gaan we het beleidsplan presenteren. Daarover zal ook een stemming 
plaatsvinden. Vervolgens gaan we over op het overhandigen van de speldjes aan het 38e bestuur van 
AKT, waarna ook een WVTTK volgt. Dat is de ‘wat verder ter tafel komt’. Daar kunnen nog 
opmerkingen gemaakt worden over dingen die nog niet besproken zijn, of nog nodig zijn om te 
bespreken. Als laatste is er nog een rondvraag waarin iedereen nog de gelegenheid krijgt om een 
vraag of opmerking te plaatsen. Dan sluiten we de vergadering. Zijn er opmerkingen of aanvullingen 
voor deze agenda?  
 
Meike: Wanneer worden wij voorgesteld?  
Kevin: Tijdens de mededelingen. Dan zal ik AKT International even naar voren vragen of ze even een 
 korte introductie kunnen geven.  
 
Kevin: Geen opmerkingen of aanmerkingen over de agenda? Dan is de agenda bij deze vastgesteld. 
  
 
MEDEDELINGEN 
 
Kevin: Dan volgen er nu enkele mededelingen. 
 
Nieuwe leden 
Kevin: Dit studiejaar hebben zich 93 nieuwe leden aangemeld voor de studievereniging. Ik zie ook een 
paar eerstejaars zitten, you’re welcome. Vanaf dit jaar heeft de universiteit een Engelse track 
toegevoegd aan de opleiding, waarmee de opleiding dus ook open staat voor een groep internationale 
studenten. Hiervan zijn er ongeveer 38, waarvan er 8 lid zijn geworden van AKT. Dit brengt mij ook op 
het volgende puntje: “AKT International”.  
 
AKT International 
Kevin: Dit is de werkgroep ter ondersteuning van het bestuur en de commissies op het gebied van 
 internationalisering. Deze is in de zomervakantie gevormd. Daarom wil ik ze heel graag even 
 voorstellen. Dit zijn namelijk Sophie, Meike, Charlotte en Elle. Jullie mogen even naar voren 
 komen. Elle is er helaas niet bij vanavond, maar zij hoort uiteraard ook bij AKT International.  
Charlotte: We zijn ook samen met Elle, maar Elle is helaas geopereerd aan haar knie dus die is de 
 komende weken niet in Utrecht. Wat we tot nu toe gedaan hebben: we hebben vergaderd. 
 We hebben het gehad over wat we tot nu toe hebben gezien qua internationals. En wat ons 
 vooral opvalt is dat er dus heel weinig internationals lid zijn geworden, maar dat bijvoorbeeld
 Dominykas, een van de bekendste internationale AKT’ers, bijvoorbeeld niet lid is. Hij was wel 
 op introkamp. Wat we gehoord hebben van de opleiding is dat internationals heel erg 
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 geldproblemen hebben en nu al veel druk ervaren, waardoor ze niet goed weten hoe ze 
 sociaal en studie met elkaar moeten combineren.  
Hannah B.: Stel, mensen komen hier voor een halfjaar, zou je dan niet een speciaal tarief voor een 
 lidmaatschap van een halfjaar kunnen doen? 
Luna: Dat mag niet volgens de statuten. 
Charlotte: Wat we tot nu toe bedacht hebben, is dat we een Facebook-groep willen maken met alle 
 internationals, zowel de niet-leden als de wel-leden. Daarmee willen we een keer met zoveel 
 mogelijk internationals afspreken, om aan hun te vragen: ‘Wat zien jullie zitten, wat 
 verwachten jullie van ons, waarbij kunnen we jullie helpen, hebben jullie contact met elkaar?’ 
 Later in het jaar willen we dan ook een AKTiviteit organiseren.  
Wietske: Is het misschien een idee om bij sommige AKTiviteiten een externe prijs te vragen? Dat wordt 
 nu nog niet heel veel gedaan. Bijvoorbeeld bij dingen die niet heel snel volraken, dat jullie daar 
 extra promoten in die FB-groep van: “Hé, deze AKTiviteit is normaal 4 euro en nu 5 euro voor 
 jullie.” Dat ze niet ineens 45 euro hoeven neer te leggen. 
Charlotte: Dat kan, die keuze laat ik over aan Ilsa.  
 
Luna: Misschien meer een vraag aan het 39e bestuur, maar wat zijn jullie nu van plan met als er hier 
 een international is? 
Hannah B. Op Facebook staat het ook in het Engels aangegeven. 
Kevin: De Algemene Vergaderingen, net als andere AKTiviteiten, staan natuurlijk ook open voor 
 internationale studenten. We gaan kijken hoe we ook voor die studenten toegankelijk kunnen
 zijn. Maar daar moeten we dit jaar nog even naar gaan kijken. 
Luna: Maar de AV’s blijven dan gewoon in het Nederlands? 
Kevin: In principe, zolang niet de helft international is qua aandeel, blijft de AV nog wel in het  
 Nederlands. Qua AKTiviteiten kunnen we gaan kijken hoe we het anders gaan indelen.   
Merel: Is de uitnodiging via de mail ook in het Engels verstuurd naar de internationals? 
Kevin: Dat is gedaan, ja.  
 
Kevin: Dan wil ik jullie hartelijk danken! 
 
Privacy 
Kevin: Dit is een puntje dat ook al eerder aan bod gekomen op de vorige Algemene Vergadering, maar 
nu is het wel extra van belang. Sinds 25 mei 2018 hebben wij ons namelijk te houden aan de nieuwe 
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daar horen een aantal nieuwe regels bij, 
wat erop neerkomt dat wij nog zorgvuldiger moeten omgaan met de verwerking van 
persoonsgegevens. Om  inzicht te geven in hoe wij persoonsgegevens verwerken, hebben wij een 
privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op de website. Mocht je vragen hebben over de 
verwerking van jouw persoonsgegevens, bekijk dan vooral even dit document. 
 
Machtigingen 
Kevin: Tijdens deze Algemene Vergaderingen zullen er twee stemmingen plaatsvinden, namelijk over 
de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en over het beleidsplan. Zijn er hiervoor machtigingen? 
 
Er is 1 machtiging: Maud is gemachtigd door David.   
 
Kevin: Zijn er verder nog mededelingen? Dan wil ik nu heel graag Hannah naar voren vragen om aan 
de Algemene Vergadering verslag uit te brengen namens de KCC. 
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KCC DOOR HANNAH 
 
Hannah B.: Iedereen die mij nog niet kent: Ik ben Hannah en ik zit samen met Nina in de KCC, dat is de 
Kas Controle Commissie van AKT. Wij hebben de laatste controle van Wietske gedaan op 30 augustus 
2018, het ging om de periode van 1 juni 2018 tot 31 juli 2018. 
 
Kascontroleverslag – 3 

 

Algemeen 

Ook weer bij deze laatste controle binnen het boekjaar van Wietske ziet de administratie er goed uit. 

Op een paar kleine foutjes na is de financiële administratie van de afgelopen maanden erg helder en 

bijna foutloos gerapporteerd. In dit verslag zal kort worden teruggeblikt op het vorige verslag waarna 

we verdergaan met de huidige financiële situatie.  

 

Terugblik verslag 2 

Bonnen  

Bonnen 208 & 209 stonden verkeerd op het bankafschrift en de verklaring op bon 209 moest worden 

aangepast. Dit is inmiddels gebeurd.  

 

Declaratieformulier  

Bij het declaratieformulier van Sam N. moet nog een orderformulier worden toegevoegd voordat de 

KCC tot ondertekening kon overgaan. De KCC wil zien wat er besteld is aan de hand van een 

orderformulier, we kunnen daarom niet genoegen nemen met alleen een bankafschrift zoals deze nu 

is bijgevoegd.  Om deze reden is het declaratieformulier niet goedgekeurd.  

Jaaroverzicht 

Maand Fout Correctie 

Augustus- uitgave Uitgave gedaan naar Jasper S. voor benzine 

AKT on Tour 

Deze staat niet in het overzicht per 

maand, of is die het in het 

boekjaar van Hannah opgenomen? 

Dan moet dit vermeld worden en 

in haar map geplaatst worden. Zo 

niet dan bon 327 opnemen en een 

nieuw nummer geven. 

 

We hebben dit gecontroleerd en Wietske heeft de bon opgenomen in haar jaaroverzicht en het een 

nieuw nummer gegeven.   

 

Kastelling 

De kastelling die is uitgevoerd op 30 augustus is een controle die afwijkt van de aangehouden data van 

periode 3. Dit omdat de commissie op 30 augustus niet meer kon vaststellen hoeveel geld er op 31 juli 

in de kas zat. De controleperiode voor de kluis geldt daarom over de periode van 1 juni tot en met 30 

augustus 2018.  

 

Een overzicht hieronder:  
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Eenheid Hoeveelheid 

(in munten) 

Totaal € 

€50 0 €0 

€20 34 €680 

€10 45 €450 

€5 40 €200 

€2 58 €116 

€1 33 €33 

€0,50 46 €23 

€0,20 65 €13 

€0,10 46 €4,60 

€0,05 38 €1,90 

€0,02 0 €0 

€0,01 0 €0 

Subtotaal:  €1521,50 

 

TOTAAL  €1521,50 

 

Kasmap 

In de kasmap staat een bedrag van €1521,50 genoteerd. Er is geen verschil tussen onze telling en de 

inhoud van de kas. Ilsa zal dan ook de kas verder gaan tellen met het bedrag uit de kasmap, €1521,50. 

Erg netjes!  

 

Bonnen 

 

Bon nr. Opmerking Actie door penningmeester 

356 Er is een hoge som betaald naar aanleiding van een 

beschadigde keramische kookplaat tijdens AKT on Screen’s 

Good Food Film aktiviteit.  

Geen actie voor de 

penningmeester, maar let op: AKT 

is geen onuitputtelijk geldbron: we 

kunnen niet zomaar voor alle 

schade opdraaien.  

 

Tip voor Ilsa: uitzoeken hoe andere 

verenigingen schadekosten door 

leden oplossen.  

374 t/m 

387 

Afschriften zijn ook genummerd, dit hoeft niet want het is 

geen aparte bon.  

Geen actie. 
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426 Stond niet dat het een deels betaalde bon was.  Actie: betaald bedrag verklaren op 

bon.  

 

Afrekeningen 

- Afrekening AKT-filmfestival: de uitgaven van de kredietbesparingstoeslag is nog niet in de 

afrekening verwerkt. ACTIE: afrekening aanpassen.  

- Daarnaast is de afrekening van GeprAKT voor het AFF niet compleet genoeg: omdat een 

begroting ontbrak, konden we niet aflezen wat de geplande uitgaven waren. Geen actie, maar 

voortaan moet GeprAKT ook voor het AFF een begroting maken en niet alleen een 

boodschappenlijstje.  

- De begroting van zomerkamp was niet begroot op 0, maar omdat het een klein bedrag is 

zonder consequenties hoeft er geen actie te worden ondernomen. Geen actie maar zorg er in 

het vervolg voor dat de begroting altijd quitte draait.   

 

Jaaroverzicht per maand en de huidige balans 

Maand Fout Correctie 

Juni – inkomsten  Er staat bij iDEAL inkomsten van Targetpay 

€205,55 maar dit moet €202,55.  

 

Geen actie, Wietske heeft dit 

direct verbeterd.   

 

Declaratieformulieren: 

Geen declaratieformulieren.  

Besluit 

De administratie van de laatste maanden van Wietske’s boekjaar zien er, net als haar gehele jaar als 
penningmeester, heel netjes uit. Op een paar punten na is de administratie in orde. Wietske sluit 
hiermee haar boekjaar ontzettend netjes af, onze complimenten!  
Wel willen we benoemen dat op het moment van controle er geen grafische rekenmachine aanwezig 
was op het kantoor. We zouden graag adviseren om die zo snel mogelijk weer op te sporen, belangrijk 
om als penningmeester zo precies mogelijk te kunnen werken. 
Net zoals Wietske afgelopen jaar willen we erop wijzen dat ook Ilsa weer door zal gaan met de afbouw 
van de spaarrekening. 
De commissie plaatst een kanttekening bij dit verslag door te noemen dat alle fouten die 
geconstateerd zijn op het moment van controle waren en Wietske intussen veel gecorrigeerd heeft. 
Daarnaast zijn deze opmerkingen slechts een kleine greep uit al het werk dat is verricht. Nogmaals 
onze complimenten Wietske voor haar jaar als penningmeester en we wensen Ilsa heel veel succes 
met haar rol als penningmeester dit studiejaar.  
 
Kevin: Dankjewel Hannah. Vanaf nu zullen Wietske en Hannah zitting nemen in de KCC. En dan gaan 
we verder met Wietske, de penningmeester van het 38e bestuur. Nu wil ik heel graag jou het woord 
geven om de jaarafrekening van het afgelopen verenigingsjaar te presenteren. 
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 JAARAFREKENING DOOR WIETSKE 
 
Wietske: Hallo, voor de mensen die mij niet kennen: ik ben Wietske. Ik was vorig jaar de 
penningmeester van het bestuur, dus Ilsa is mijn opvolgster. Ik wil eerst Hannah bedanken met een 
wijntje. Er is ook nog een voor Nina, maar die komt ‘m later maar een keer ophalen.  
 
Jullie hebben allemaal de jaarafrekening voor je liggen. Dit is het overzicht van wat er afgelopen jaar 
op financieel gebied is gebeurd op de rekening van AKT. Links staan de inkomsten en rechts staan de 
uitgaven. Op de achterkant zien jullie hoe deze bedragen verdeeld zijn per maand. Je ziet dat het 
totale bedrag veel hoger is dan het totale bedrag op de jaarafrekening. Er zit ongeveer 20.000 euro 
verschil in. Dat komt, omdat dit uitgaven en inkomsten zijn die niet zijn meegerekend op de 
jaarafrekening, omdat die bijvoorbeeld binnen de rekening van AKT zelf zijn gegaan. Begin van mijn 
bestuursjaar zaten we nog bij ING, toen zijn we overgestapt naar Triodos. Toen is al het geld van ING 
naar Triodos doorgesluisd, maar dat geld wordt niet opgenomen in de jaarafrekening, omdat dat via 
AKT zelf gebeurt. Hetzelfde geldt als er bijvoorbeeld kaskortingen plaatsvindt. Dat neem ik wel op in 
het jaaroverzicht, maar dat komt niet in de jaarafrekening te staan, omdat het eerst uit de kas van AKT 
gaat als een uitgave en dan komt het vervolgens op de rekening weer binnen als een inkomst. Maar 
het is een beetje dubbel om dat allemaal te verrekenen, omdat er eigenlijk niks gebeurt. Het geld blijft 
binnen AKT en is daarom niet opgenomen in de jaarafrekening, omdat het een vertekend beeld zou 
geven van hoeveel er daadwerkelijk wordt uitgegeven per jaar.  
 
Aangezien ik bij de vorige twee Algemene Vergadering de ingevulde afrekening tot dan steeds heb 
gepresenteerd, ga ik niet bij alle losse posten stilstaan, maar je mag er natuurlijk altijd vragen over 
stellen.  
 
De boekverkoop van Studystore is lager uitgevallen dan inbegroot, omdat ze het tweede deel van de 
verkoop pas na 1 augustus hebben overgemaakt. Dit is na mijn boekjaar, in het boekjaar van Ilsa, pas 
overgemaakt. Ilsa heeft dit bedrag dus opgenomen in haar jaarbegroting. 
 
De Target Extern is hoger uitgevallen dan vooraf was inbegroot, namelijk 150,- euro extra. Goed 
gedaan Julia. Volgens mij is deze dit jaar ook weer wat hoger inbegroot, dus dat is helemaal top! 
 
Aan de uitgavenkant zijn de relatiekosten minder dan inbegroot, bijvoorbeeld wijn voor 
bedrijvendagen. Dit is iets minder geworden dan inbegroot. Dit is al bezit van AKT en hoeft dus niet 
nog een keer te worden opgenomen. Daarnaast waren er soms minder wijnflessen nodig dan we 
dachten en konden we die weer voor de volgende bedrijvendag gebruiken. 
 
Ook aan de uitgavekant is het betalingsverkeer is een stuk hoger uitgevallen, doordat we een tijdje 
twee rekeningen hadden en ik hierbij niet alleen de bankkosten, maar ook de transactiekosten hebben 
betaald. Daarin heb ik ook de transactiekosten van iDEAL en de iZettle heb opgenomen.  
 
De 200 euro die was inbegroot bij boekhouding was bedoeld om een iPad te kopen voor de KCC om de 
administratie te digitaliseren, maar dit bleek helemaal niet handig te zijn dus hebben we deze niet 
aangeschaft. In plaats daarvan heb ik van dit geld een nieuwe, contactloze iZettle gekocht, aangezien 
de andere al drie jaar oud was en niet altijd even goed werkte.  
 
Dan de commissies. Je ziet onder AKT on Screen, de allereerste, dat de inkomsten van het AFF veel 
lager zijn dan de uitgaven, dat is een verschil van 700 euro. Dit komt omdat de 400 euro sponsoring 
van het U-fonds dat we daarvoor kregen pas na 1 augustus is goedgekeurd en uitbetaald. Dit geldt valt 
dus onder Ilsa’s boekjaar. Dus dat heb ik niet meer opgenomen.  
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Daarnaast is de kaartverkoop direct in de factuur van ’t Hoogt verrekend en staan de inkomsten voor 
het avondeten onder GeprAKT, dus we hebben ook veel minder betaald aan ‘t Hoogt dan is inbegroot, 
want dat hebben we meteen verrekend. 
Ook krijgt het AFF ieder jaar 250 euro vanuit de Cineville-sponsoring, maar dit staat bij de Target 
Extern en niet bij AFF. En de inkomsten voor het avondeten staan bij GeprAKT en niet bij het AFF. 
Tenslotte was er een bijdrage vanuit AKT voor het AFF, maar die wordt niet opgenomen in de 
jaarafrekening. Deze staat helemaal rechts onder het kopje prijsreductie. De 600 euro onder dit kopje 
is al verrekend door het feit dat er minder inkomsten zijn bij een AKTiviteit, en dit gat is dan de 
bijdrage vanuit AKT.  
Hierover wil ik alvast een opmerking maken voordat we doorgaan naar de rest van de commissies. 
Bijna helemaal onderaan bij ‘Overig’ zie je het kopje prijsreductie, waarvoor 600 euro is inbegroot. Dit 
is geld wat wordt gebruikt om activiteiten goedkoper te maken. Commissies rekenen een lagere prijs 
en de bijdrage is het gat wat vervolgens ontstaat tussen de inkomsten en uitgaven en wordt opgevuld 
door de bijdrage van AKT. Net zoals bij het AFF zal je in de jaarafrekening zien dat er bij sommige 
commissies minder inkomsten zijn dan uitgaven. Dit is dat gat wat dus is opgevuld door een bijdrage 
vanuit AKT. Aangezien dit geld niet letterlijk aan de commissies wordt gegeven en vervolgens als een 
inkomst weer binnenkomt bij AKT, is het ook omslachtig om dit zo te noteren in de afrekening, omdat 
het geld is wat niet daadwerkelijk binnenkomt op de rekening. Commissies moeten het wel zo noteren 
in hun begrotingen, omdat het anders lijkt alsof ze verlies lijden. Er is dus geld inbegroot voor 
prijsreductie, maar dit is niet letterlijk genoteerd bij dit kopje maar verwerkt in de rest van de 
afrekening. Ik kan jullie wel verzekeren dat het uiteindelijk een stuk meer is geweest dan 600 euro, 
vanwege financiële meevallers als de hogere Target, winst bij feesten of het niet hoeven aanschaffen 
van de iPad. Zulk soort meevallers zijn vrijwel volledig geïnvesteerd in het goedkoper maken van de 
AKTiviteiten voor de leden. 
 
Door naar InterAKT. De uitgaven van de Liftwedstrijd waren veel lager inbegroot dan de inkomsten, 
omdat Hannah in haar jaar al 900 euro moest betalen aan het hostel. Maar bij mij kwam het ook zo uit 
dat ik het eerste deel van de Liftwedstrijd ook al kon betalen, waardoor het verschil nog maar iets 
minder dan 300 euro is in plaats van 900. 
 
Het grote verschil bij de Grote Reis komt omdat de sponsoring van 450 euro van het U-fonds, net zoals 
bij het AFF, pas in Ilsa’s boekjaar binnenkomt. Daarnaast is een deel van de winst van introkamp 
gebruikt om de Grote Reis goedkoper te maken en vallen de inkomsten daarom lager uit. 
 
Bij ‘overig’ komt het verschil bij Let’s Go doordat de kaartverkoop van Let’s Go Cherso in mijn jaar is 
binnengekomen, maar de factuur hiervoor pas in Ilsa’s boekjaar is betaald.  
 
Niet alle commissies hebben een commissie-uitje gedaan of kleding gekocht, daarom valt dit een stuk 
lager uit.  
 
Tenslotte de onvoorziene kosten: die zijn een stuk hoger uitgevallen door twee vervelende 
gebeurtenissen aan het einde van mijn boekjaar. Ten eerste is bij een activiteit van AKT on Screen 
schade gemaakt aan een kookplaat. Helaas kon dit niet door de verzekering worden betaald en omdat 
het tijdens een AKTiviteit is gebeurd, valt het onder de verantwoordelijkheid van AKT om dit te 
betalen. En we moesten bij de dropping, het ledeninitiatief, twee boetes betalen. Dit omdat we in het 
bos zaten en mensen gered moesten worden. Ik heb er wel voor gekozen om deze boetes te betalen, 
omdat het kwam door de paniek en de noodzaak om iedereen veilig te stellen, niet omdat de 
chauffeurs niet verantwoordelijk hebben gereden. Puur omdat mensen zo snel mogelijk het bos uit 
moesten. Daarom heb ik ervoor gekozen om dit wel uit te betalen.  
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Zoals je bij de totalen ziet, zijn de totale inkomsten en uitgaven ongeveer 1400 euro meer uitgevallen 
dan ik had begroot, dus dat komt wel redelijk overeen. Uiteindelijk staat de balans van het hele 
boekjaar op 13 cent in de plus.   
 
Wietske: Zijn er vragen? 
Lennart: Ik heb een vraagje over die beschadiging van de kookplaat en die boetes. Het zijn 
 onvoorziene dingen, maar is er naar aanleiding van die gebeurtenis over nagedacht om iets te 
 bedenken dat als er iets gebeurt, het dan sowieso het geval is dat de vereniging die kosten 
 draagt?  
Wietske: Ik denk dat dat heel erg per AKTiviteit ook verschilt. Bij de Grote Reis is er ook schade 
 geweest bij het hostel aan de deur. Uiteindelijk is dat door de verzekering wel gewoon 
 uitbetaald, dat was gewoon echt de schuld van die persoon die dat deed. Maar bij de 
 kookplaat was het 600 euro, en je kan eigenlijk niet aan de commissie vragen om dat te 
 betalen. Ik heb wel heel erg geprobeerd alle leden van AKT on Screen om naar de 
 verzekeringen te bellen of dat kon, maar op korte termijn kon dat sowieso niet, want die 
 factuur moest op korte  termijn betaald worden. Maar wat Hannah net al zei als opmerking of 
 tip aan Ilsa of zij daar achteraan kan gaan. Volgens mij heeft Hannah hier ook al naar gekeken, 
 maar dan moest je volgens mij per persoon, per AKTiviteit gaan afsluiten dacht ik?  
Hannah B.: Ja, dat is echt heel duur. Dan heb je liever dat zo’n keramische plaat kapotgaat, dan dat je 
 voor iedereen zo’n verzekering moet afsluiten.  
Wietske: Je kan ook overleggen met andere besturen hoe dat daar gaat. Of zij betere oplossingen 
 hebben.  
Charlotte: Awater heeft wel een soort van verzekering. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar je kan 
 het even navragen.  
Ilsa: We hebben het al bij VIDIUS aangekaart en heel veel verenigingen die nu een verzekering hebben, 
 hebben dat bij hun oude bank, dus dat is een oud contract. Die contracten worden nu niet 
 meer verleend aan studieverenigingen, dus nu betaal je per AKTiviteit per persoon en kan je 
 niet een totale verzekering afsluiten voor één vereniging.   
Merel: Staat hier iets over in het HR of beleidsplan? Het is misschien wel handig om daarin een 
 duidelijk punt te maken waar de verantwoordelijkheid ligt. Het is best wel een groot 
 bedrag en dat je dan ergens op kan terugvallen als bestuur.   
 
Isabel: Hoezo staat er bij sommige commissies zelfvoorzienend en bij andere niet?  
Wietske: In principe spelen alle commissies quitte, maar sommigen zoals AKT on Screen heeft sowieso
 al 250 euro vanuit Cineville voor het AFF. Die zijn dan al niet meer zelfvoorzienend, die 
 kunnen niet meer op zichzelf draaien.  
Isabel: Bij de AlmanAKT staat dat die zelfvoorzienend is, maar er staan bijvoorbeeld wel advertenties 
 in. 
Wietske: De sponsoring die vanuit de AlmanAKT is gegeven, zijn door hen zelf gezocht. In principe 
 draaien zij ook gewoon quitte, maar het is gewoon nu dat ze dit jaar bedrijven hebben gezocht 
 om de prijs wat lager te maken. In principe zijn ze zelfvoorzienend.  
Isabel: Ik had nog wel een andere vraag. Er is heel weinig geld voor symposia inbegroot, misschien is 
 het een idee om in de toekomst daar meer geld voor apart te zetten? 200,- voor 4 is symposia 
 weinig geld, dat wilde ik meegeven.  
Wietske: Uiteindelijk kom je daar niet altijd aan. Bij het symposium van VR waren de totale uitgaven 
 14,07 euro, dus dan moet je heel veel symposia houden om dat te kunnen wegwerken.  
 
Kevin: Dankjewel Wietske. 
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STEMMING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Kevin: Dan gaan we nu over op de stemming over enkele wijzigingen in het HR. Dit document is twee 
 weken geleden meegezonden met de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering. 
Merel: Ik heb een verzoek voor de volgende keer: of jullie wijzigingen in het document kunnen 
 doorgeven met track changes. Dan kan je makkelijk zien wat er precies is gewijzigd, zodat je 
 niet het hele document hoeft te vergelijken met die van vorig jaar. 
Kevin: Goede suggestie, gaan we doen. We gaan er even doorheen. Mochten er vragen, 
 opmerkingen of aanvullingen over zijn dan horen wij dit graag. De eerste wijzigingen hebben 
 te maken met ons drugsbeleid, zijn daar vragen of opmerkingen over?  
 
Geen vragen/opmerkingen. 
 
Kevin: Er is ook iets aangepast bij het niet-functioneren van een commissie. Het ging over een stukje 
 waarin heel uitgebreid werd beschreven wat er wordt gedaan als een commissielid of 
 commissie niet functioneerde en wat het bestuur dan kan doen om die commissie weer 
 functionerend te krijgen. Dat hebben wij eruit gehaald. Zijn daar opmerkingen of vragen over? 
Charlotte: Waarom is dat eruit gehaald?  
Kevin: Het is eruit gehaald, omdat het naar ons idee een te uitgebreid protocol is voor maatregelen 
 wanneer een commissie niet functioneert. Wij vinden het iets te uitgebreid voor een HR en te 
 specifiek. We willen per geval bekijken wat voor maatregelen er voor die situatie nodig zijn en 
 dat we daarvoor niet het protocol van het HR moeten gaan volgen.  
Charlotte: Wij hebben het erin gezet, omdat je dan terug kan vallen als de commissie niet luistert, 
 maar het maakt mij verder niet uit. Wat jullie fijn vinden.  
Kevin: Ja, dankjewel. Verder nog opmerkingen of vragen hierover? 
 
Geen vragen/opmerkingen.  
 
Kevin: Wij hebben een toevoeging gedaan over de betalingsverplichting. We hebben hier toegevoegd 
 dat er voor sommige AKTiviteiten een alternatieve betalingsverplichting geldt, los van de
 huidige  betalingsverplichtingen die we al kenden. Zijn hier opmerkingen of vragen over? 
Charlotte: Ik had nog wel een vraag over punt 4.4 van de AKTiviteiten: de commissie dient vroeg 
 genoeg het bestuur geïnformeerd te hebben over een datum. Jullie gaan werken met een 
 jaarplanning. Moet je dan echt 3 maanden van te voren zeggen dat je die datum niet kan?  
Kevin: Wij werken met een jaarplanning inderdaad waarin wij alvast een verdeling maken voor 
 commissies in welke weken het handig is om een AKTiviteit te houden. Dat zijn meerdere 
 opties die daar in staan, dus commissies kunnen inderdaad kijken naar welke opties voor ze 
 gereserveerd zijn en die kunnen dan ook een datum aanvragen. Dat hoeft niet heel strikt te 
 zijn, we kunnen natuurlijk gaan schuiven, mocht het op een ander moment beter uitkomen, 
 maar op die manier hebben ze dan meer houvast. Een termijn van 3 maanden is dan wel heel 
 erg vroeg, maar als je er gewoon vroegtijdig bij bent, komt het wel goed. Zijn er verder nog
 vragen over dit stukje?   
 
Geen vragen/opmerkingen.  
 
Kevin: Tegemoetkoming commissies hebben wij aangevuld met het commissie-uitje. Dit omdat het 
een ongeschreven regel is die wel steeds gehanteerd werd. Het leek ons goed om dit ook in het HR op 
te nemen naast commissiekleding. Zijn hier opmerkingen of vragen over? 
 
Geen vragen/opmerkingen.  
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Kevin: Dan het allerlaatste puntje dat we gewijzigd hebben. Het is een toevoeging voor de algemene 
rechten van de leden, dit heeft te maken met de privacywet. We willen hiermee benadrukken dat 
leden altijd recht hebben op het inzien, wijzigen en verwijderen van hun gegevens. Zijn hier 
opmerkingen of vragen over? 
 
Geen vragen/opmerkingen.  
 
Kevin: Zijn er verder nog algemene opmerkingen of vragen over de wijzigingen in het Huishoudelijk 
 Reglement? 
Isabel: Niet zozeer over de wijzigingen die jullie hebben aangepakt, die zijn netjes. Het is misschien wel
 een idee om er iets in op te nemen over wie er verantwoordelijk is voor wat. Dat kan nu niet
 tegelijkertijd gedaan worden, maar ik stel wel voor dat er hier wel een clausule over wordt 
 opgenomen. 
Kevin: Vind ik een hele goede. Stel je voor om dat bij een volgende wijziging mee te nemen? Of is het 
 nodig om onder voorwaarde van die wijziging te stemmen over het HR?  
Isabel: Ik vind dat het HR zoals het nu is zo ingestemd zou kunnen worden, maar dan wel onder de
 voorwaarde dat jullie de volgende keer die clausule voorstellen.  
Kevin: Gaan we naar kijken inderdaad. We moeten kijken wat mogelijk is over wie er verantwoordelijk 
 is over bepaalde schade. Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken, daar kunnen we bij
 een volgende vergadering op terugkomen.  
 
Julia: Bij de algemene verplichtingen onder 5.1 staat dat ieder bestuurslid correct dient om te gaan 
 met de sleutels, maar jullie hebben natuurlijk geen sleutels meer. Misschien dit even met 
 andere woorden formuleren. 
Kevin: Dat klopt. 
Charlotte: Hoe gaat het met de overdracht volgend jaar? Gaan jullie dan een nieuwe code maken? 
Kevin: Ja, we maken vanaf nu voor de verenigingskamer geen gebruik memeer van sleutels. Dat was 
eerst  wel zo, maar dat is in de afgelopen twee weken vervangen door een codeslot. Maar dat moet 
 aan het eind van het jaar natuurlijk aangepast worden.  
 
Isabel: Is het HR ook in het Engels voor de internationals?  
Kevin: We zijn op het moment aan het kijken hoe we het gaan doen met het vertalen van officiële 
 documenten. Dat is best een langdurig proces, dus het gaat even duren. Maar dat is wel waar 
 wij uiteindelijk naartoe willen.  
Merel: Uit interesse, ik vroeg mij af of jullie de uitnodigingsmail in het Engels hebben verstuurd? Met 
 de documenten in het Nederlands?  
Kevin: Ja die hebben we ook in het Engels verstuurd, maar de documenten zijn in het Nederlands
 gestuurd.  
 
Kevin: Als er verder geen opmerkingen of vragen meer zijn gaan we nu over op de stemming over de 
wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. Wordt er hiervoor een schriftelijke stemming verlangd?  
 
Er wordt geen schriftelijke stemming verlangd.  
 
Kevin: Ik ga het nog even herhalen, omdat er nog wel eens verwarring over bestaat. Bij de 
stemmingsprocedure zijn er 4 mogelijkheden. Je kan stemmen voor ‘ja/voor’, ‘nee/tegen’, ‘blanco’ en 
‘onthouding’. Volgens onze statuten worden ’blanco’ uitgebrachte stemmen, net als ongeldig 
uitgebrachte stemmen, niet beschouwd als te zijn uitgebracht. ‘Blanco’ stemmen houdt dus in dat je 
niet meedoet met de stemming. Echter, als iemand zich onthoudt van een stem, wordt deze wel 
meegenomen in de telling van de stemmen. Is dat verhaal tot zover duidelijk? Dan gaan we over op de 
stemming. Ik ga niet vragen naar blanco-stemmen, als je blanco wilt stemmen hoef je je hand niet op 
te steken.   
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Uitslag stemming gewijzigd HR: 
Voor: 30 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 
 
Kevin: Dan is bij deze het gewijzigde Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Dankjewel! Dan zijn we nu 
gekomen tot de pauze. Dit was het eerste deel van de Algemene Vergadering. We gaan even kort 
pauzeren. We doen de pauze tot 19:35 uur en GeprAKT heeft een aantal versnaperingen voor jullie, 
pak gerust! 
 
Pauze tot 19:35 uur.  
 
Kevin: GeprAKT, bedankt voor de snoepzakjes! 
 
 
JAARBEGROTING 
 
Kevin: Dan wil ik Ilsa, de penningmeester, naar voren vragen voor de jaarbegroting.  

Verslag Jaarbegroting 
Ilsa: Aan mij de taak om als penningmeester de jaarbegroting van 2018-2019 voor jullie te 
presenteren. Jullie hebben hem allemaal voor je. Alle inkomsten in het groen en de uitgaven in het 
rood. Ik heb de jaarbegroting gebaseerd op de begroting van vorig jaar gemaakt door Wietske en 
afrekening en losse afrekeningen van AKTiviteiten. Ik ga hem even kort met jullie doorlopen en daarna 
verder wat specifieke posten toelichten.  
 
Je ziet dat de begroting een totaal heeft van 40415 euro aan de inkomsten en uitgaven kant. We 
maken als studievereniging geen winst en je ziet dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans 
zijn. Alle AKTiviteiten en commissies spelen dus in principe quitte, met uitzondering van de Introcie die 
krijgt een bijdrage vanuit AKT. Je ziet dus dat de commissies tegenover elkaar staan met dezelfde 
inkomsten en uitgaven, met een paar uitzonderingen waar ik zo dadelijk op terug kom als ik er wat 
specifieker op in ga. Er zijn een aantal posten die niet precies overheen komen, zoals algemene 
inkomsten en algemene bestuurskosten. De algemene inkomsten worden deels gebruikt voor de 
bestuurskosten, maar ook voor posten zoals prijsreductie, lustrum, diversen, commissiekleding etc.  
Dan ga ik nu een aantal posten specifiek toelichten.  
 
Algemene inkomsten 
In het eerste kopje van de inkomsten staan de algemene inkomsten. Ten eerste de contributie van de 
leden. Er zijn momenteel 93 nieuwe AKT leden, wat betekent dat er 4185 euro is binnengekomen. 
Verder Studystore boekverkoop, omzet en provisie en de departementsbijdrage. We krijgen 20 euro 
voor elke student die in 2017 aan de opleiding is begonnen en dit waren er vorig jaar 98. Dit betekent 
dus een departementsbijdrage van 1960 euro.  
 
Activiteiten bestuur 
Bij samenwerkingen met andere verenigingen staat een wat hoger bedrag, omdat we dit jaar graag 
veel energie willen steken in samenwerkingen, bijvoorbeeld een samenwerking met onze 
zusterverenigingen en samenwerkingen met feesten en kleinere AKTiviteiten doorvoeren. Je ziet bij 
merchandise dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, maar dit komt omdat er korting gegeven 
wordt op de merchandise aan onze AKT leden en dingen zoals stickers gratis worden uitgegeven.  
 
 
 



Vereniging voor Media en cultuur AKT 13 

Target Extern 
Dit is het tweede jaar waarin we een commissaris extern hebben en dit bedrag dus ook op deze 
manier in de begroting wordt opgenomen. We hebben ten eerste een standaard bedrag van Cineville 
van 450 euro, waarvan 250 naar het AFF gaat en 100 naar de AlmanAKT. Hier kom ik zo nog op terug. 
Verder heeft een Eline een target opgesteld om 150 euro op te halen met overige sponsoren, 
waaronder de deal met Domino’s waarin 5% van de omzet van pizza’s besteld met de AKT 
kortingscode naar AKT gaat en de deal met Celile City Bike. Dit bedrag lijkt laag, maar verder is een 
groot deel van wat Eline binnenhaalt niet op de begroting terug te vinden, omdat dit in de vorm van 
korting gaat, zoals korting op CJP, Domino’s en trainingen bij Kees.  
 
AKT on Screen en AlmanAKT  
Om terug te komen op de sponsoring van Cineville. Bij AKT on Screen lijkt het nu of de AKTiviteit 
verlies draait, omdat er 1000 euro aan de inkomsten staat en 1250 aan de uitgaven kant, maar dit 
komt door het sponsorgeld van Cineville van 250 euro wat al staat opgenomen bij Target Extern. 
Ditzelfde geldt voor de AlmanAKT als je een klein stukje naar beneden gaat. Hier staat 400 bij 
inkomsten en 500 bij uitgaven, maar dit is weer een gat van 100 sponsorgeld wat al bij het bedrag van 
Cineville is opgenomen. 
 
GeprAKT 
Bij GeprAKT staan er geen inkomsten bij het introkamp en alleen maar uitgaven van 940 euro. Dit 
komt omdat de boodschappen van GeprAKT worden betaald vanuit de inkomsten van de Kampcie. De 
kosten van boodschappen van 940 euro zijn afgetrokken van de uitgaven van de Kampcie.  
 
Afbouw rekening 
Gaan we door naar afbouw rekening, onder de post overig. We hebben als AKT te veel geld en dit is 
sinds vorig jaar een nieuw puntje op de begroting. We bouwen de hoge buffer van AKT elk jaar met 
500 euro af. Er is hierdoor dus 500 euro extra aan inkomsten.  
 
Bestuur 17-18 
Bij bestuur 17-18 staat nog een vrij hoog bedrag bij subsidies. Dit komt omdat we bedragen 
binnenkrijgen van het U-fonds, namelijk nog 400 euro voor het AFF 2018 en 450 euro krijgen we nog 
voor de grote reis 2018. Bovendien zit hier ook nog een bedrag in van ongeveer 300 euro van de 
provisie van Studystore van vorig jaar.  
Verder zijn er hier nog inkomsten van merchandise, omdat er nog steeds doppers, tasjes en mokken 
worden verkocht.  
Gaan we verder bij de uitgaven kant naar InterAKT.  
 
InterAKT 
Het lijkt nu alsof de liftwedstrijd een winst maakt van 600 euro, omdat er bij inkomsten een bedrag 
staat van 2200 euro en bij uitgaven een lager bedrag van 1600. Dit komt omdat een aanbetaling van 
het hostel van de liftwedstrijd, een bedrag van 600 euro, al is betaald in het boekjaar van Wietske. 
Met deze 600 euro speelt de AKTiviteit dus alsnog quitte.  
 
Kampcie 
De Kampcie uitgaven heb ik net zoals Wietske vorig jaar gespecificeerd in twee verschillende posten, 
namelijk kamp 18, dit zijn alle kosten die dit jaar zijn gemaakt voor het introductiekamp, zoals bier, 
aankleding, vervoer en techniek en kamp 19, dit is omdat ik de betaling doe van de locatie van het 
introductiekamp 2019.  
 
Ilsa: Dit waren alle posten die ik specifiek wilde behandelen. Zoals jullie kunnen zien komt het dus op 
een totaal uit van 40.415 euro aan inkomsten en uitgaven.  
Zijn er verder nog vragen over de jaarbegroting? 
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Wietske: Het ziet er goed uit. Vraagje uit interesse van mijn jaar: bij ons is er veel winst gemaakt bij 
 het kamp. Weet je al of dat bij jullie ook zo het geval is?  
Ilsa: Er is 250 euro winst gemaakt, dus valt mee in vergelijking tot vorig jaar. 
Hannah B: De inkomsten en uitgaven van zomerkamp zijn verhoogd met 35 euro. Heeft dat een 
 reden? 
Ilsa: De zomerkamp locatie is wat duurder geworden. Die hebben we nu vastgezet en daaruit bleek dat 
 het wat duurder was. Verder nog vragen? 
 
Lennart: Bij commissiekleding en -uitjes staat bij uitgaven 62 commissieleden en bij inkomsten 61. 
Ilsa: De bedragen kloppen wel, maar dat moet inderdaad 62 zijn.  
 
Sven van H.: Die 500 euro die wordt afgebouwd, kan die naar het lustrum gaan?  
Ilsa: We hebben ook geld apart staan bij ‘Sparen voor Lustrum’. De afbouw voor de rekening is 
 bedoeld om meer geld in AKTiviteiten te steken, omdat we een hele hoge buffer hebben. 
 Daarom wordt die afgebouwd, zodat we meer geld in de vereniging kunnen steken. Elke 5 jaar 
 sparen we 500 euro op, waardoor je 2500 euro hebt op de spaarrekening voor het lustrum. 
 Die afbouwrekening is dus omdat er teveel geld op de rekening staat. 
Sven van H.: Dan kun je die 500 euro van de ene rekening toch op de andere zetten? 
Wietske: Anders lijkt het net of er niet voor het lustrum wordt gespaard of wordt afgebouwd. Ik snap 
 wat je bedoelt.  
Ilsa: Iedereen weet op deze manier waar het geld naartoe gaat, maar die 500 euro wordt inderdaad 
 met elkaar gelijkgesteld 
Isabel: Bij de afrekening van vorig jaar hadden weinig commissies het commissie-uitje gedaan. Maar je 
 hebt wel voor alle commissies inbegroot. 
Ilsa: We willen alle commissies de mogelijkheid geven om commissie-uitje of -kleding te doen, dus
 daar is het niet handig om minder in te begroten.  
 
Charlotte: Klopt het dat je bij ‘Samenwerkingen met andere verenigingen’ meer bij de uitgavenkant 
 hebt gedaan? Ga je dan uit van verlies of van extra inleg? 
Ilsa: Nou de samenwerkingen met feesten worden vooral met geld van de Feessie doorgevoerd. We 
 hebben meer geïnvesteerd in de samenwerkingen, omdat we het leuk vinden om meer met 
 andere verenigingen meer geld in te kunnen leggen.  
 
Isabel: Mogen er iets grote kopjes dan je nu hebt? 
Ilsa: Ja, ga ik aanpassen. 
 
Hannah B.: Je zei net over de liftwedstrijd dat er al een deel betaald was. Ik ga ervan uit dat jij weer 
 gaat betalen voor de volgende penningmeester?  
Ilsa: Dat zou kunnen, maar dat ligt eraan in hoeverre de aanbetaling al nodig is. Wietske had veel geld 
 over en daarom heeft ze een aanbetaling gedaan die in principe niet nodig was voor het 
 hostel. Daarom  heb ik die niet meegenomen, omdat het zou kunnen dat die gewoon door
 de volgende penningmeester wordt betaald.  
Julia: Gebeurt dit elk jaar, die aanbetaling? 
Hannah B.: Ja, ik heb ook betaald. 
Merel: Maar, als penningmeester van InterAKT, het hoefde nog niet betaald te worden. Het kan als het 
 uitkomt voor de penningmeester. 
Wietske: Aan het einde van het jaar heb je nog veel geld over om uit te geven aan de liftwedstrijd, 
 maar ik zou het niet als een standaard ding in je begroting doen. Dat geld zou ook naar 
 AKTiviteiten kunnen gaan. Je kan het niet van tevoren weten.  
Julia E.: Het is wel belangrijk dat jullie dat doorgeven aan de volgende penningmeester dat dat niet 
 een standaard gat wordt.   
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Isabel: U-fonds heeft toch de naam veranderd naar STUF? 
Ilsa: Ik heb wel een mailtje gehad van U-fonds dat ze geld hebben overgemaakt. 
Wietske: Volgens mij is het nog steeds U-fonds, maar de commissie die zeg maar alle dingen 
 controleert en toekent heeft STUF.  
 
Ilsa: Verder nog vragen?  
 
Geen vragen/opmerkingen.  
 
Overzicht augustus/september 
Als laatste heb ik een versimpeld overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van augustus en 
september tot en met vandaag. Mijn boekjaar is begonnen op 1 augustus 2018. Zoals je ziet is er dus 
nog sponsorgeld voor het AFF 2018 binnengekomen en de provisie van Studystore over het jaar 17-18, 
maar de inkomsten horen bij mijn boekjaar.  
Je ziet verder bij inkomsten de contributie van de 93 nieuwe AKT leden en de inschrijvingen van het 
introductiekamp. Je ziet dat er aan de uitgaven kant ook een post staat met inschrijvingen 
introductiekamp. Dit komt omdat er afmeldingen waren die hun geld nog terug kregen.  
De post Domino’s zijn de pizza’s tijdens de introductiedagen. Je ziet dat de inkomsten hoger zijn dan 
de uitgaven. Dit komt omdat Domino’s uiteindelijk 2 pizza’s minder op het factuur heeft gezet dan dat 
we daadwerkelijk hebben gekregen. Hierdoor is er een overschot dat wordt gecompenseerd met de 
iets duurder uitgevallen boodschappen van de introdagen.  
Bovendien is er nog geld binnengekomen van de locatie van het introductiekamp, omdat we met 
minder mensen kwamen dan we oorspronkelijk voor hadden betaald en er is nog geld terug gegeven 
voor overgebleven fusten.  
Er is momenteel, gisterenavond als laatste bijgewerkt, een bedrag van 130 euro binnengekomen voor 
bestelde studentenvakpassen, maar zodra deze besteld worden, komt hetzelfde bedrag ook bij 
uitgaven te staan.  
Bij contanten staat de baromzet van het introductiekamp en de inkomsten van teruggebrachte 
boodschappen van het kamp.  
Verder zijn de uitgaven vooral grote uitgaven van het introductiekamp en introdagen en een aantal 
kleinere uitgaven zoals de PLAKT en de speldjes voor het vorige bestuur.  
De totale inkomsten van 1 augustus tot nu komen dus uit op 12299,44 en de totale uitgaven op 
5726,88, waardoor de balans staat op 6572,56 in de plus. Iemand nog vragen over dit korte overzicht 
of de jaarbegroting?  
 
Wietske: Ik wilde nog voorstellen dat het misschien handig is voor jou dat je de KCC nog iets meer een 
 ondersteunende of adviserende rol, zoals de RvA, gaat geven. Ik had vorig jaar heel erg dat de 
 eerste KCC pas in februari is, dus het eerste halfjaar weet je niet waar je mee bezig bent. Het is 
 wel fijn voor jou om zoiets meer in te voeren, de financiële kant komt meestal niet bij RvA ter 
 sprake. 
Ilsa: Ja, is goed. Verder nog opmerkingen? 
 
Merel: In het kader van duurzaamheid, misschien de volgende keer de blaadjes dubbelzijdig printen. 
Ilsa: Ja, dat was ik een beetje vergeten. Verder nog vragen of opmerkingen? 
 
Geen vragen/opmerkingen.  
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BELEIDSPLAN 
 
Kevin: Dankjewel, Ilsa! Dan gaan we nu over op de presentatie van het beleidsplan. Het beleidsplan 
 hebben wij net als het Huishoudelijk Reglement opgestuurd via de mail. Voor het beleid 
 hebben we veelal het beleid van het 38ste bestuur als basis genomen. We hebben een aantal 
 wijzigingen en aanvullingen aangebracht. Maar ook veel nieuwe speerpunten.  
 
Charlotte: Zou je iets rustiger er doorheen willen gaan? Ik kon het net niet bijhouden. 
Kevin: Ik denk dat we genoeg tijd hebben, dus ik zal wat rustiger praten.  
 
Wietske: Bij ‘Alcohol- en drugsbeleid’ staat: “Gebruik van drugs tijdens een AKTiviteit wordt niet 
 getolereerd. Mocht een lid worden betrapt op het verhandelen of gebruiken van drugs tijdens 
 een AKTiviteit dan kan de toegang tot de AKTiviteit worden ontzegd.” Jullie hebben het in het 
 HR veranderd van harddrugs naar drugs, maar is dat dan niet een beetje dubbelop? Als drugs 
 niet wordt getolereerd, dan wordt het toch niet getolereerd?  
Kevin: Dat klopt, in het beleidsplan willen we iets vollediger zijn dan in het HR.  
Wietske: Dus het is bij allebei zo? Ook als je softdrugs gebruikt? 
Kevin: Ja, het is bij allebei zo. Vaak is het voorafgaand aan een AKTiviteit moeilijk om te bepalen of dat
 nog invloed heeft tijdens de AKTiviteit. Daarom willen we duidelijk zijn dat we het ook niet 
 tolereren als mensen voorafgaand aan een borrel bijvoorbeeld harddrugs gebruiken.  
 
Charlotte: Er staat onderin dat de uitnodigingen en documenten ten minste 2 weken van tevoren van 
 de AV zouden worden verstuurd. Dat is niet gebeurd, wat verder niet erg is, maar ik vroeg me 
 af of daar een reden voor was. 
Kevin: Dat komt omdat de documenten niet volledig waren op dat moment, dus die zijn iets later 
 gestuurd inderdaad, maar wel volledig. Dat hadden we liever dan dat we de deadline 
 gingen halen. Maar daar zullen we op letten voor de volgende Algemene Vergadering. 
 
Merel: Bij ‘Commissaris Extern’ staat: “Wij zullen erop toezien dat de gemaakte deals scherper 
 terugkomen bij de leden”. Ik wil allereerst complimenten geven aan Eline voor de duidelijke 
 mail die ze had gestuurd. Ik had er wel nog een vraag bij, want het viel me op dat Cineville er 
 niet in stond, ik vroeg me af of die deal er nog wel is? 
Eline: In principe gaan we er wel vanuit, die samenwerking staat al heel lang, maar de contactpersoon 
 vanuit Cineville heeft momenteel een functiewisseling. Ik heb al drie keer gemaild, maar ze 
 doen een beetje lastig. Maar ik ga er wel vanuit, want uiteindelijk loopt de samenwerking wel 
 langer.  
Julia: Ook vanuit de begroting is het natuurlijk wel belangrijk.  
Elien: Ja, ik heb wel contact met de vorige contactpersoon. Ik ga half oktober waarschijnlijk op 
 gesprek. 
Julia: Geef aan je opvolger door dat deze dingen in de zomer geregeld moeten worden, want we zitten 
 nu zonder contract, dus dat is wel belangrijk.  
Eline: Ja, dankjewel.  
 
Isabel: Ik vroeg me af, als er toch een opvolger komt bij Cineville, of je dan kan regelen dat er een 
 makkelijker formulier komt. Nu werkt het met geld terugvragen bij Cineville als ik de website 
 goed begrepen heb van AKT. Dat is eigenlijk best wel een beetje onhandig, dus als het 
 makkelijker kan is dat alleen maar handig.  
Julia: Volgens mij, als je een link aanklikt, kan je het gewoon via een kortingsformulier krijgen.  
Isabel: Niet op of via de AKT-website, maar ik weet het niet. 
Eline: Ik ga in ieder geval checken en kijken hoe het loopt en mocht het zo zijn zoals jij zegt, zal ik er 
 erachteraan gaan.  
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Kevin: Is er behoefte om deze puntjes vanaf “Commissaris Extern” op te noemen?  
Julia: Ja.  
 
Isabel [over ‘Jaarplanning’]: Lukt dat een beetje?  
Kevin: Dat gaat vrij goed volgens mij! Op dit moment hebben we volgende maand elke week een 
 AKTiviteit en we proberen ook daarmee drukke periodes en rustige periodes te vermijden. Dat 
 gaat eigenlijk wel lekker op dit moment.  
 
Charlotte: Vraagje over ‘Kantoor’. Ik heb voor de zomervakantie met iemand gepraat over het feit dat 
 onze prullenbak was gejat en die zei dat mensen als schoonmakers niet in jullie kantoor 
 mogen komen, omdat wij niet van de uni zijn. Ik vroeg me af of daarover nog iets bij jullie is 
 teruggekomen, want ze zou contact met jullie opnemen. Ik was laatst op kantoor en toen zag 
 ik ze wel schoonmaken binnen, dus ik vroeg me af hoe dat zat. Zo meteen wordt er ineens een 
 tafel weggehaald ofzo.  
Kevin: Dat hebben we ook meegekregen inderdaad. Er is een mail gestuurd waarin werd verteld dat de 
 schoonmakers niet meer bij ons komen. Nu komt het wel eens voor inderdaad dat de 
 schoonmakers het kantoor binnen komen om schoon te maken wanneer de deur toevallig 
 open staat en ze het AKT-kantoor even meenemen. Over het algemeen wordt er dus gezegd 
 dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van het kantoor, dat er geen 
 schoonmakers komen.   
Isabel: Krijgen jullie dan een schoonmaakrooster? 
Kevin: Daar gaan we wel naar kijken, ja! Het zal wel moeten, anders wordt het daar echt een puinhoop 
 denk ik.   
Wietske: Ik vroeg me af met dat er nu een codeslot is, want vorig jaar hadden we nog wel eens dat we 
 binnenkwamen en dat de schoonmaker al binnen was terwijl er verder niemand was, en er 
 liggen best wel wat waardevolle spullen op het AKT-kantoor. Weet je of zij er nu in kunnen? 
 Weten buiten jullie mensen die code van de deur?  
Kevin: De schoonmakers weten de code niet. De code is wel gegeven aan de ICT die de nieuwe 
 computer gaat installeren bij ons, maar daarna zullen zij die code ook niet meer hebben dus 
 dan houden we dat wel beperkt bij bestuursleden. 
Wietske: Dat is fijn!  
 
Luna: Wijziging bij ‘Lustrum en dies’: dat moet op 9 mei 2019 zijn.  
Kevin: Scherp! Dat wordt aangepast.  
 
Charlotte: Bij ‘Veiligheid’ staat dat er bij elke AKTiviteit een EHBO-doos wordt meegenomen, gaan
 jullie dat letterlijk bij elke AKTiviteit doen?  
Kevin: Nee, indien nodig, dus als het een AKTiviteit is waar EHBO handig is, bijvoorbeeld bij sport-
 AKTiviteiten, dan nemen we hem mee. 
Charlotte: Ah sorry, er staat “indien nodig”.  
Kevin: Ja, bij een borrel bijvoorbeeld niet, of bij AKTiviteiten waar al een EHBO-doos aanwezig is.  
 
Isabel: Worden leden op de hoogte gehouden van jullie wijzigingsvoorstellen voor de statuten? 
Kevin: Het idee is dat we een document maken waarin inderdaad wijzigingsvoorstellen worden 
 opgenomen, omdat er uit praktische dingen blijkt dat er discussie is over de statuten. Mocht 
 er een uiteindelijk een noodzakelijke wijziging nodig zijn van de statuten, dan kunnen die 
 worden meegenomen. Het idee is nu in ieder geval om daar alleen met de RvA of oud-
 bestuursleden naar te kijken, wat zij uit ervaring hebben ondervonden en wat nog kan 
 toegevoegd worden aan wijzigingen. Dan was jouw vraag om het ook voor leden toegankelijk 
 te maken?  
Isabel: Nouja, gewoon meer benieuwd of jullie mensen daarvan op te hoogte houden, of in ieder geval 
 laten weten als jullie een noodzakelijke wijziging hebben.  
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Kevin: Ja, in principe als de statuten veranderd worden, moet dat ook ingestemd worden door de 
 Algemene Vergadering. Op dat moment komen die wijzigingsvoorstellen echt aan de orde en 
 dan stemmen we daarover. Dat komt nog aan bod, mocht het ooit voorkomen dat een 
 statuutwijziging nodig is. 
 
Charlotte: In elk blok een symposium organiseren? Hoe gaat dat in dit blok, is er al een idee? 
Kevin: Daar zijn wij op dit moment naar aan het kijken. Het streven is wel om daar elk blok een van te
 doen. 
Charlotte: Leuk!  
 
Charlotte: Er staat dat jullie de focus meer willen leggen op de website en we weten dat jullie een 
 inlogpagina willen maken, maar tot nu toe is dat er niet. Is dat nu ook al een plan? 
Kevin: We zijn allereerst aan het kijken hoe we inderdaad meer activiteit op de website kunnen 
 hebben, dus meer dingen die we nu bij Facebook gebruiken meer naar de website kunnen 
 trekken om die website echt als centraal platform te nemen. Een idee daarvoor is inderdaad 
 een inlogpagina voor leden. Daar kijken we dit jaar naar, maar ik weet niet of we het kunnen 
 realiseren dit jaar. Het is in ieder geval een mooi streven en daar zijn we zelfs al op dit 
 moment naar aan het kijken. Ik weet niet of Frank daar nog aanvullingen voor heeft? 
Frank: Nee, hoor.  
Kevin: Het is een mooi idee in ieder geval. 
Frank: Toch wel: het gaat wel lukken dit jaar.  
Kevin: Een belofte, wauw.  
 
Merel: Ik had in de laatste AV van vorig jaar aan het 38e bestuur geopperd om na te denken over een
 tweewekelijkse nieuwsbrief, omdat je dan AKTiviteiten die dichterbij komen beter kan 
 promoten dan in een maandelijkse nieuwsbrief. Ook omdat AKTiviteiten voor het einde van de 
 maand nog niet bekend zijn. Nou hadden jullie een jaarplanning, dus waarschijnlijk is dat al 
 opgelost. Maar  iemand in mijn kampgroepje heeft bijvoorbeeld geen Facebook en toen ik 
 vroeg of ze naar de borrels kwam, wist ze niet dat er een borrel kwam. Met een 
 tweewekelijkse nieuwsbrief kan dat misschien worden opgevangen. Ik vroeg me af of jullie
 daar misschien over hadden nagedacht. 
Kevin: Ja, we hebben van de nieuwsbrief de tijd van publicatie veranderd. In plaats van aan het begin 
 van de maand doen we dat aan het einde van de maand. Die nieuwsbrief kondigt dan ook de 
 AKTiviteiten aan van de komende maand. Dan heb je in ieder geval van die maand de hele 
 agenda, dus in dat opzicht is het al redelijk opgelost. Met de jaarplanning hebben we meer 
 zicht op welke AKTiviteiten komen, dus dat geeft wel een goed beeld. Daarnaast gaan we via 
 Facebook ook nog promotie besteden aan AKTiviteiten. Ik snap dat niet iedereen Facebook 
 heeft, maar daarom willen we ook dit jaar meer naar de website trekken dat daar ook een 
 overzicht komt dat voor iedereen toegankelijk is. 
Isabel: Hebben jullie de eerstejaars studenten er al op gewezen dat er een planning op de website 
 staat?  
Kevin: Op dit moment kijken we daar nog naar en hoe we de website invullen.  
Isabel: Maar de planning die er vorig jaar al op stond wordt wel doorgezet, toch? 
Kevin: Ja, die wordt uiteraard doorgezet. Ik weet niet of daar al informatie over is uitgegaan, weet 
 Anne-Florine dat? 
Anne-Florine: Ja, die staat erop! 
Isabel: Is dat ook al geïnformeerd naar de eerstejaars dat ze daar ook kunnen kijken welke AKTiviteiten 
 eraan komen? Dat is misschien wel handig voor studenten die geen Facebook hebben.  
Anne-Florine: Ik zou het sowieso wel in de nieuwsbrief toe kunnen voegen. We doen nog geen 
 tweewekelijkse nieuwsbrief, vooral deze maand, omdat er elke week nu een mail uit is gegaan 
 en misschien wordt het dan vervelend. Ik ga eerst even kijken hoe het loopt, ook met de 
 jaarplanning, en dan kijk ik rond december.  
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Jip: Veel inschrijvingen voor AKTiviteiten gaan ook via Facebook, hoe werkt dat dan als je geen 
 Facebook hebt? 
Kevin: Dat is inderdaad ook waarom we ervoor zouden kunnen kiezen om het naar de website te 
 verplaatsen. Het is op dit moment nog even uitzoeken hoe we dat kunnen doen, maar we 
 gaan ook kijken of we de inschrijvingen via de website kunnen laten verlopen. Zodat 
 bijvoorbeeld de aanmeldingen voor de Hulpcie en de betalingen via de website kunnen en niet 
 via een linkje op Facebook. Op dit moment weet ik niet hoe snel dat gaat lukken, maar we zijn 
 er wel mee bezig.  
 
Julia: Ik vroeg me af hoe het met het promotiebeleid gaat.  
Kevin: Het promotiebeleid dat wij hanteren, willen we per situatie bekijken. Daarom nemen we het 
 niet op in ons beleidsplan. Dat is omdat we bij de ene instantie al een deal hebben en die 
 geven we graag een gratis platform. Bij andere instanties gaan we kijken of we er geld voor 
 gaan vragen en of we die promotie willen geven of niet. 
Julia: Jullie gaan dus niet door met de standaardmail die ik vorig jaar naar bedrijven heb gestuurd, of 
wel?  
Eline: [schudt nee] 
Julia: Waarom niet? 
Eline: We hebben het er onder andere met de RvA over gehad. We kwamen tot de conclusie dat we 
 het nogal commercieel vinden en dat niet zozeer bij AKT vinden passen. Stel, een bedrijf dat 
 niet echt relevant is voor ons, gaan we sowieso niet posten. Niemand binnen AKT zit er op te 
 wachten en we kunnen er wel geld voor krijgen, maar alsnog vinden we dat niet netjes ook 
 richting de leden die de berichten binnen krijgen. En dan heb je bedrijven die sowieso 
 superrelevant voor ons zijn: een NFF of Tweetakt. Dit zijn doorgaans de instanties die niet 
 veel geld hebben liggen, dus ook omwille om de samenwerking daarmee willen we überhaupt 
 geen geld aanvragen. Dan heb je nog de tussengevallen van bedrijven of instanties die een 
 beetje relevant zijn voor ons en daar willen we het helemaal per geval gaan bekijken. Daar 
 blijft wel het beleid bij dat we in principe gewoon terugmailen of we het wel doen of niet, 
 maar we willen het niet meer zo standaard vasthouden zoals het was.  
Julia: Oké, want ik denk dat het je meer werk gaat kosten dan dat het nu is en je veel geld gaat 
 mislopen als je het per situatie constant de hele tijd bekijkt. Als je niet meteen reageert gaan 
 ze volgend jaar niet meer betalen. En ik vraag me af of je dan iedereen een antwoord geeft, of 
 ga je ook mailtjes ook niet beantwoorden? Het voordeel van dat standaard mailtje is dat 
 iedereen een mail terugkrijgt.  
Eline: In principe komt overal wel een antwoord op en dat antwoord kan ook zijn dat we helaas niet 
 geïnteresseerd zijn. Dat blijft hetzelfde, maar we willen niet zo steevast zijn. 
Julia: Ik snap het aan de ene kant wel hoor, maar ik vind bijvoorbeeld ook dat er in berichten op 
 Facebook heel veel gepromoot is waarvan ik denk dat het niet heel relevant was voor AKT. Al 
 helemaal als er geen geld voor gevraagd is.   
Charlotte: Het is niet dat het niet relevant is, bijvoorbeeld uni-dingen. Maar er was wel heel veel 
 achter elkaar en dat was wel gek. De verhouding was een beetje gekkig. 
Eline: Hebben we het ook over gehad in onze eigen vergaderingen.  
Julia: Je moet voor jezelf duidelijk hebben wie wat doet.  
Eline: Frank gaat er ook meer over dan ik tot dusver. We hebben laatst ook met Anne-Florine gezeten
 over hoe we het gaan aanpakken.  
 
Wietske: Niet voor nu, maar misschien dat jullie dit kunnen meegeven aan het volgende bestuur: nu 
 staat de commissaris extern er even tussendoor, terwijl financiën en onderwijs een heel ding 
 is. Misschien kan er nog een uitgebreider stukje staan over wat jullie met de extern willen 
 doen en waar de extern zich op gaat richten. Bijvoorbeeld dat de extern meer gaat doen aan 
 culturele deals. Misschien kan er ook toegevoegd worden of jullie o.a. het promotiebeleid 



Vereniging voor Media en cultuur AKT 20 

 toepassen of niet. Dan kan het 40ste bestuur het uitgebreider in het beleidsplan zetten dan wat 
 er nu staat.  
Kevin: Goede suggestie.  
Eline: Het is jullie beleid geweest. als wij ervoor kiezen om dat beleid niet door te zetten, dat wij het 
 dan ook expliciet in het beleidsplan zetten? Bedoel je dat dan?  
Wietske: Nu staat commissaris extern ergens tussendoor, terwijl ‘Financiën’ en ‘Onderwijs’ een heel 
 ding is. Dat er bijvoorbeeld aan het einde een iets uitgebreider stukje staat over wat jullie dat 
 jaar met de extern willen gaan doen en waar deze zich op gaat richten. Bijvoorbeeld: “De 
 extern gaat zich dit jaar heel erg richten op bedrijvendagen.” Dat kan natuurlijk afwijken van 
 het jaar ervoor. 
Eline: We hebben het hier met de Raad van Advies over gehad. Er is voor gekozen om alleen expliciet 
 te zeggen dat ik me in ieder geval wil focussen op communicatie van deals naar leden toe. 
Julia: Bij de extern staat er inderdaad alleen dat je gaat letten op de deals, maar 
 arbeidsmarktoriëntatie is je tweede pijler en ik heb dat geen een keer zien terugkomen onder 
 jouw kopje of in het algemeen. Het is misschien wel handig om dit erbij te zetten. Dat zijn wel 
 de twee grootste pijlers waar je je op moet richten en het is nu echt alleen maar die deals.  
Isabel: Daarop aansluitend, of je dat in het beleidsplan moet zetten: omdat het ook een nieuwe 
 functie is, zou ik daar wel iets meer over terug willen zien dan alleen maar twee zinnen. Zeker 
 omdat andere functies veel uitgebreider terugkomen. Ik denk ook, dat als je ervoor kiest om 
 een bepaald beleid niet voort te zetten maar een andere koers te varen, dat dat ook beleid is 
 en dat dat zeker terug mag komen in het beleidsplan.  
Kevin: Hier wil ik even op aanhaken dat we de indeling van het beleidsplan niet per se per functie 
 hebben gedaan, dus niet dat het kopje ‘Onderwijs’ staat voor de functie  
 onderwijscommissaris. Het is meer een soort verzamelterm.  
Isabel: Daar komt het wel op neer. 
Kevin: Daar komt het indirect wel op neer, maar de commissaris extern heeft ook invloed op andere 
 beleidspuntjes die niet onder een ‘Commissaris Extern’ kopje staan geformuleerd, maar waar
 de commissaris  extern uiteraard wel beleid voor heeft. Die puntjes komen wel terug, in ieder 
 geval.  
Isabel: Dan zou ik toch willen adviseren, omdat we allemaal denk ik nieuwsgierig zijn naar de functie 
 omdat deze vrij nieuw is, om dat toch wel op die manier erin te zetten. Dat het iets duidelijker 
 is welke kant dat opgaat.  
Kevin: Oké, dankjewel. 
Lennart: Misschien even de andere kant van de vorige argumenten. Volgens mij kan de helft van dit 
 beleidsplan een soort van overboord, omdat de helft elk jaar precies hetzelfde is. Niet dat het 
 geen goed beleid is, maar ik denk juist dat het beleidsplan het beleid is dat je dit jaar nieuw 
 wilt gaat doen. Óf je maakt een beleidsplan met alle 6 functies wat de persoon doet en wat 
 deze dat jaar gaat doen, óf je zet er alles in wat nieuw is, met een beetje dingen die al lopen. 
 Dan krijg je een beetje wat er nieuw is en wat niet. Ik denk dus dat je het óf heel uitgebreid 
 moet doen, wat je volgens mij vooral niet moet willen, óf je moet het nog wat minder groot 
 maken,  dan heb je niet dat er over 1 functie maar 2 zinnen staat.  
Isabel: Waar dit natuurlijk wel vandaan komt, is dat het beleidsplan normaal gesproken bijvoorbeeld 
 bij bepaalde fondsaanvragen meegestuurd wordt. Dus dan kan je niet een documentje van 1 
 kantje meesturen, maar dan stuur je je hele beleidsplan mee. Tegelijkertijd is het bijvoorbeeld 
 voor eerstejaars wel interessant om het volledige beleid te kunnen zien, want die hebben niet 
 meegekregen wat AKT het jaar ervoor heeft gedaan. Ik ben het wel met je eens dat er veel 
 herhaling in zit, zo hebben jullie het ook geïntroduceerd: jullie hebben het gebaseerd op wat 
 er vorig jaar gedaan is. Ik zie daar de relevantie wel van in. Ook al zou er wel iets duidelijker 
 weergegeven kunnen worden wat er daadwerkelijk veranderd wordt en wat er nieuw is. 
Lennart: Dan moet je de hele structuur veranderen en uitschrijven wat elke functie doet. 
Isabel: Dat staat weer in het HR.  
Lennart: Ik snap wat je zegt, dat ook.   
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Merel: Sommige dingen zijn dan wel relevanter voor nieuwe leden dan andere dingen. Het is niet heel 
 relevant om te laten weten dat Twitter 3 jaar geleden is verwijderd. Dus dat soort dingen zijn 
 wel handig om het volgende bestuur mee te geven om daar kritischer naar te kijken wat eruit 
 kan en wat relevant is. 
Wietske: Volgens mij is dat ook wel gedaan, er zijn ook wel wat irrelevante dingen uitgehaald. Ik denk 
 niet dat het per sé een slecht ding is als het beleidsplan is overgenomen van vorig jaar, omdat 
 het nog steeds iets is wat jullie nastreven. Er worden wel dingen uitgehaald, bijvoorbeeld dat
 commissaris extern er wordt uitgehaald en dat digitalisering wordt toegevoegd. Ik denk dat 
 het dus niet per se slecht is dat het zo’n groot document is. Want je gaat het HR niet 
 evalueren en dan vallen deze dingen op AV’s uiteindelijk ook weg in je evaluatie.  
Kevin: Dankjewel. Twitter staat er inderdaad nog in, want we moeten daar aandacht aan besteden
 vanuit de universiteit. Het is meer een verklaring waarom we nu minder doen met Twitter dan
 voorheen. 
Sven v. H.: Anders begin je met een soort voorwoord waar je je speerpunten in zet. Ik denk dat het 
 waardevol is om erin te houden waarom Twitter niet wordt gebruikt, omdat misschien 
 sommige eerstejaars denken “Twitter is net als LinkedIn een professioneel platform, waarom
 doen jullie er niets mee.” Dus ik denk dat het zeker wel waardevol is om het erin te houden,
 maar dat je je document begint met een paar speerpunten die je per persoon hebt of per 
 functie. Dan heeft iedereen gezien wat er nieuw is, maar ook wat er wordt doorgezet.  
Kevin: Een soort algehele speerpunten voor dat specifieke jaar. 
Isabel: Dat is uiteindelijk ook wat het beleidsplan is. 
Jip: Niet per sé speerpunten, maar nieuwe initiatieven. De website kan altijd als speerpunt gezien 
 worden, maar het toevoegen van een inlogfunctie en meer AKTiviteiten via de website 
 toegankelijk maken, kan wel worden gezien als een nieuw initiatief. Het kan best wat bijdragen
 aan het beleidsplan dat je daar een apart stukje voor maakt, zodat dat ook duidelijker, 
 overzichtelijker en in één oogopslag te zien is.  
Kevin: Goeie suggestie. Eigenlijk een structuurdingetje dus. Dat vind ik een goede en zullen we in ieder 
geval meegeven aan het volgende bestuur. Zijn er verder nog algemene opmerkingen of vragen?  
 
Merel: Het ziet er over het algemeen goed uit, dat mag ook wel gezegd worden.  
Kevin: Dankjewel! Dan gaan we over op de stemming van ons beleidsplan. Wordt er een schriftelijke 
 stemming verlangd?  
 
Er wordt geen schriftelijke stemming verlangd.  
 
Uitslag stemming beleidsplan: 
Voor: 27 
Tegen: 0 
Onthouding: 1 
 
Kevin: Dan is bij deze het beleidsplan ingestemd.  
 
Isabel: Ik vind het wel belangrijk dat er bij een volgend beleidsplan wel meer aandacht wordt besteed
 aan bijvoorbeeld een nieuwe functie. Het beleidsplan is nu ingestemd, dus je hoeft niet echt
 meer iets te doen met deze kritieken. Maar het is wel fijn dat volgend jaar niet weer dezelfde 
 kritieken worden gegeven. Zouden jullie dit mee kunnen geven aan jullie opvolgers?  
Kevin: Ja, uiteraard. Het zijn goede suggesties, die nemen we wel mee.   
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SPELDJES OVERHANDIGEN 
Kevin: Dan wil ik nu heel graag Luna, Wietske, Hannah, Charlotte en Julia, oftewel het 38ste bestuur van 
Studievereniging AKT naar voren vragen. Ik moet er wel bijzeggen dat Czarina er helaas niet bij kon 
zijn, ze zit lekker in Engeland voor haar studie, maar dit geldt natuurlijk ook voor haar. We willen jullie 
namelijk graag jullie eigen speldjes opspelden. We hebben al heel veel bedankwoordjes gedaan en 
uitgesproken, maar toch wil ik nog even namens AKT 39 op deze officiële gelegenheid onze dank 
uitspreken voor het fantastische jaar waar iedereen hopelijk met groot plezier aan terugdenkt. Super 
bedankt, namens de hele vereniging. 
 
De speldjes worden overhandigd.  
 
 
WVTTK 
Kevin: We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze Eerste Algemene Vergadering. Zijn er nog 
mensen met puntjes hebben die nog behandeld moeten worden naar aanleiding van de puntjes in de 
Algemene Vergadering?  
 
Charlotte: Ik wil nog even zeggen dat ik tot nu toe de huisstijl van de PR erg leuk vindt. 
Frank: Dankjewel.  
 
Jip: Ik hoorde dat Studio T weer open is gemaakt, zijn er plannen om daar vanuit AKT dingen te 
 organiseren? 
Kevin: We zijn daar op dit moment naar aan het kijken. Anne-Florine, kan jij daar nog iets over 
 vertellen?  
Anne-Florine: Eerst dachten we dat dat mocht, dat hoorden we ook van de studentassessor. Ik wilde 
 het reserveren voor de commissiewerving, maar kreeg te horen dat dat alleen door 
 medewerkers gereserveerd mocht worden. Dat vond ik gek, dus toen hoorde ik van Sanne 
 Sprenger dat het wel kon. Van de studentassessor hoorde ik dat het wel kan, zolang het  geen
 sociaal karakter heeft, dus ik ga nog even kijken.  
Willem: Studio M kreeg precies dezelfde opmerking, dat het een serieuze richting moet hebben.  
Anne-Florine: Ik vond onze AKTiviteit persoonlijk wel serieus.   
Charlotte: Ik vind het heel vreemd, want bij vergaderingen daarover is wel gezegd dat 
 studieverenigingen het wel mogen reserveren, mits het overeenkomst met activiteiten die 
 MCW daar wil doen. Ik vind het een beetje vreemd, het idee is toch dat het daar juist wel 
 mag. Als jullie willen, kan ik daarnaar kijken? 
Anne-Florine: Ik heb nu nogmaals een aanvraag ingediend met de nadruk dat het geen sociaal karakter 
 zal hebben, dus ik ga even kijken hoe dat loopt.  
Charlotte: Zij gaan daar ook gewoon borrels houden, dus heel gek.  
Anne-Florine: Ik ga erachteraan. 
 
Meike: De straat voor de Muntstraat ligt open, weten jullie hoe lang dat duurt? En uit interesse: heeft 
 het invloed op de komst van mensen naar het kantoor? 
Kevin: De precieze invloed weten we niet. Voor ons is het wel vervelend, want als onze fiets aan de 
 gracht-kant staat, moeten we omlopen. Heb jij daar nog een mail over gehad? 
Anne-Florine: Nee, maar er staat wel een bordje in de straat dacht ik.  
Kevin: Er was ook nog iets met dat er tijdelijk geen water, stroom en warmte was, dus we krijgen daar 
 wel info over binnen, maar het blijft voorlopig nog wel dicht. Ik zou aanraden vanaf de 
 stadskant, dus de Muntstraat 2a kant, naar binnen te gaan. Mensen weten het waarschijnlijk 
 wel, maar na 15:00 uur is er geen receptie meer aanwezig. Je hebt er een knop, druk die 
 vooral in. Als je daar je collegekaart voorhoudt dan laat zo’n mannetje je naar binnen. Dus je 
 kan ook na drieën nog naar binnen, tot 19:00 uur. Onze koffie uurtjes zijn uiteraard van 11:00 
 tot 15:00 uur. 
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Willem: Wat heeft jullie gedreven voor de nieuwe kantooropstelling? 
Frank: Er was een tijdje geleden een eerste AKTiviteit naar een theatervoorstelling waar ik niet mee 
 naartoe kon, en toen heb ik mijn medebestuursleden verrast met een nieuwe opstelling. Mijn 
 reden daarvoor was: “Ik doe eens iets anders.” 
Charlotte: Geeft het een nieuwe dynamiek mee? 
Kevin: Ja, merk je een verschil in opkomst? 
Frank: Ik heb geen vergelijkingsmateriaal daarvoor. 
Willem: Ik merk dat de banken nogal ver uit elkaar staan, dus ik kan mijn koffie nergens kwijt 
Frank: AKT is niet echt een sportieve vereniging, dus ik wil ermee bereiken, door de banken verder van 
 de tafel te zetten, dat mensen opstaan en dan toch nog even in beweging komen.  
Kevin: We gaan als AKTiepuntje kijken naar een bijzettafeltje voor Willem. 
Sven H.: Ik vind het heel nice hoe het nu is. Vorig jaar kwam je binnen en was het zithoekje echt 
 weggeduwd in een hoekje. Nu kom je binnen en zie je meteen de gezelligheid en is de 
 werkruimte meer afgesloten. Ik vind het een fijne opstelling.   
Kevin: Dankjewel. Wij merken dat het ook wat fijner is, omdat er meer ruimte lijkt te zijn.  
 
Hannah van der M.: 2 jaar geleden hebben ze rond november een voetbalcompetitie met docenten 
 gehouden. Zijn jullie van plan om binnen de komende tijd iets met docenten te organiseren? 
Kevin: We hebben als puntje in ons beleidsplan dat we meer willen doen met de universiteit, de 
 verdiepingspakketten en docenten. Het staat wel op de planning om daar een keer een 
 AKTiviteit mee te doen.   
Merel: Dat wordt niet vanuit AKT georganiseerd, maar vanuit departement. Maar het is wel leuk.  
Kevin: We merken in ieder geval dat ook onder docenten interesse is om ook dingen met AKT te doen,
  dus dat is zeker leuk.  
 
Leanne: Gaan jullie met AKT nog iets doen met het huidige protest rondom bezuinigen op het 
 wetenschappelijk onderwijs, wat nu zo borrelt?  
Kevin: Dat is een hele goede. We zijn als studievereniging aangesloten bij het 
 studieverenigingenoverleg. Dat is een orgaan boven ons waar ook andere studieverenigingen 
 van de faculteit bij aangesloten zitten. Daar hebben ze het ook over duurzaamheid, 
 internationalisering, maar waarschijnlijk ook over bezuinigingen. Dus dat is ook wel het orgaan
 waar wij onze medezeggenschap kunnen gebruiken om daar een punt over te maken. Dus ja, 
 dat kan zeker.   
Isabel: Daarop aansluitend. VIDIUS doet er ook best wat dingen mee en organiseren ook protesten. 
 Dus misschien is het leuk dat AKT ook een keertje mee gaat. 
Kevin: Ik vind het een goede om te kijken, we kunnen zeker een keer meedoen.  
 
Hannah van der M.: Komen er bedrijvendagen aan en waar gaan jullie heen?  
Eline: Ik heb contact met Tweetakt, er zitten allemaal oud-AKT’ers die super enthousiast zijn. Het 
 wordt waarschijnlijk begin blok 2. We merken wel aan de mails die we binnen krijgen dat er 
 best wel wat instanties enthousiast zijn en in ons geïnteresseerd zijn. 
Kevin: Pauw had ook wel een bedrijvendag-element, het is niet zo ge-PR’d als een bedrijvendag, maar 
 kan wel zo gezien worden. Zijn er verder nog WVTTK-dingetjes? 
 
Geen WVTTK-dingetjes.  
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RONDVRAAG 
Kevin: Dan gaan we nu door met de rondvraag als laatste onderdeel van deze Algemene Vergadering. 
Als je vragen of opmerkingen hebt is dit je kans. Ik zal iedereen even langsgaan. Ik begin bij Willem. 
 
Luna: Goed gedaan! 
 
Wietske: Goed gedaan! 
 
Julia: Misschien moet ik een ‘Shipje’ doen en de rondvraag schrappen. 
Lennart: Eigenlijk is de WVTTK voor dingen die tijdens de vergadering opkomen en je naar achter 
schuift, omdat je in een ander agendapunt bent. De Rondvraag zijn eigenlijk alle vragen die net gesteld 
zijn. Maar dat maakt niet uit, goed dat er vragen gesteld zijn! 
 
Sophie: Ik moest van Berne zeggen dat ze het wel gezellig vond.  
 
Isabel: Ik vind het heel verstandig dat jullie de AV voor de borrel hebben gedaan. Normaal is de 
 opkomst voor de eerste AV best wel laag, maar nu is die best wel hoog, dus netjes gepland! 
Kevin: Dankjewel! 
 
Jip: Ik vroeg me af waarom de andere commissies, zoals een goede afvaardiging van een commissie op 
 een AV behoort, niet in commissiekleding zijn gekomen? 
Kevin: Zullen we allemaal even applaudisseren voor de AKTie? Staat jullie beeldig. 
  
Sam: Goed gedaan! En Frank, gefeliciteerd! 
 
Iedereen zingt Lang zal hij leven voor Frank. 
 
Frank: Dankjulliewel! 
 
 
AFSLUITING 
 
Kevin: Dan was dit de allereerste Algemene Vergadering van dit verenigingsjaar. Ik wil jullie namens 
AKT 39 ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid, komst en feedback. Wij hopen jullie te zien op 
onze maandelijkse borrel in de Nieuwe Dikke Dries. De borrel begint om 21:30 uur, maar we kunnen 
er nu ook alvast naartoe gaan. Ik zou zeggen, drink lekker een drankje en praat lekker bij. 
 
Kevin sluit de Algemene Vergadering om 20:38 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vereniging voor Media en cultuur AKT 25 

Ondertekend door 
 

 
 

Kevin Postma       Anne-Florine Holtrigter 

Voorzitter AKT-bestuur ’18-’19     Secretaris AKT-bestuur ’18-‘19 


