
 

 

 

Notulen 
Halfjaarlijkse-ALV van Itiwana, 26e bestuur 
26 maart 2019 - 18:00  
Locatie: Café van Engelen 

 

1. Opening 

Lena opent de vergadering om 18.01 

 

Lena heet iedereen welkom, super leuk dat jullie allemaal aanwezig zijn op deze halfjaarlijkse alv. 

Lena vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven, en noemt dat er nog een inkijkexemplaar ligt.  

Anne zegt dat we meescrollen op de laptop. 

Lena vraagt of er voor de rest nog machtigingen zijn?  

Manon geeft aan twee machtigingen te hebben.  

 

2. Mededelingen/ Ingekomen stukken 

Lena vertelt dat er een aantal mededelingen zijn. Geeft aan dat we hier met vijf in plaats van zes 

zitten. Martín is voor onbepaalde tijd uitgevallen. Veronie heeft de penningmeester taken 

overgenomen met ondersteuning van Lena, Anne heeft de reiscommissie overgenomen met Sarah, 

Kira is nu de vicevoorzitter en Sarah is nu medebeheerder van de kledinglijn. We gaan hier op 

terugkomen. Op de persoonlijke situatie zullen we niet ingaan wegens privacy redenen. 

  

Daarnaast zijn jullie waarschijnlijk op de hoogte van het feit dat de opleiding gaat interantionaliseren. 

Dit heeft ook grote gevolgen voor Itiwana. Wij vinden het belangrijk dat leden mogen meebeslissen 

over het internationaliseren, dus willen wij een extra ALV inplannen. Die staat op 16 mei gepland, zet 

het in je agenda.   

 

Dan nog een laatste mededeling die meer een verontschuldiging is. Waarschijnlijk hebben de meeste 

van jullie wel de mail over de snoeppot gekregen. Dit is een inschattingsfout geweest van ons en 

daarvoor bieden wij onze excuses aan. We proberen mensen betrokken te krijgen bij Itiwana, maar 

dat lukt niet altijd heel goed. Dit was ook een manier om Itiwana onder de aandacht te brengen bij 

mensen, maar dit heeft minder goed uitgepakt dan wij dachten. Sorry daarvoor.  

 

Lena vraagt of iemand nog algemene vragen of opmerkingen heeft. 

 

3. Vaststellen agenda 

Lena geeft aan dat de agenda aan de muur hangt en vraagt of er nog opmerkingen zijn of er nog iets 

bij de agenda moet.  

 

Bart komt binnen 18.04u 

 

Linde vraagt of er ingekomen stukken zijn.  

Lena geeft aan dat die er niet zijn.  

 

4. Vaststellen stemcommissie 

Lena vraagt de ALV of er vrijwilligers zijn voor de stemcommissie van deze avond.  



 

 

Linde en Manon stellen zich beschikbaar en tellen 14 aanwezigen en 2 machtigen. Dat maakt 16 

stemmen.  

 

5. Stemming notulen Beleids-ALV 08-11-2018 

Lena geeft aan dat als je de notulen niet hebt gelezen, je dan blanco kan stemmen. Als je stemt voor 

een machtiging steek je 2 handen in de lucht.  

 

 

Stemmen voor de notulen van de Beleids-ALV op 08-11-2018 

 

9 stemmen voor.  

0 stemmen tegen.  

7 stemmen blanco.  

 

Hiermee zijn de notulen van de Beleids-ALV goedgekeurd.  

  

Manon zegt dat sommige mensen de samenvatting handig goed vonden maar dachten dat dit de 

echte notulen waren en daardoor de echte notulen niet gelezen hebben. Door ook de hele notulen in 

de bijlage te doen voorkom je dit probleem.  

Jorn zegt dat de samenvatting chill is.  

 

6. Bespreken/toelichten Halfjaarlijks Verslag 

Lena begint met het uitleggen met de punten van het bestuur. Op 6 maart hebben we een 

brainstorm moment georganiseerd. We zouden er twee organiseren, aan het begin en eind van het 

jaar. De opkomst was heel erg laag en uit de enquête is gebleken dat er geen behoefte aan is omdat 

leden vinden dat ze naar ons toe kunnen komen als ze ideeën hebben. Ook onder de norm van 

kwaliteit boven kwantiteit gaan we de tweede brainstorm niet meer doen.  

Volgende puntje is de commissieclash, wat echt een succes is. Commissies zijn er enthousiast over en 

er wordt veel meegedaan met challenges. Het is nieuw dus leeft nog niet zo erg als we hadden 

gehoopt. Als het normaal wordt gaat het meer leven. Het volgende bestuur kan kiezen om door te 

gaan met de commissieclash.  

Afgelopen halfjaar hebben we hokuurtjes Goodfood en Netflix georganiseerd. De Netflix uurtjes 

worden niet goed bezocht. Uit de enquête bleek dat mensen niet geïnteresseerd zijn. Iets anders 

verzinnen na dit hokuurtje van morgen.  

 

Jorn vraagt of we gaan we het hebben over de borrels.  

Lena zegt dat we daar op terug komen.  

 

Sarah zegt dat we begin dit jaar hebben gezegd dat we een theaterplan commissie op zouden gaan 

zetten, daar zijn zij en Veronie hard mee bezig. We willen jullie op de hoogte brengen hoe we daar 

mee bezig zijn. Er is een plan opgesteld die we gaan sturen naar alle verenigingen van het FSW. 

Itiwana is klein en we willen zoveel mogelijk enthousiaste mensen werven om alles te kunnen 

organiseren. Er komt dan een FSW theatercommissie van ongeveer 20 personen met verschillende 

taken: regisseurs en schrijvers, spelers, administratie PR en decor. Een keer in de week repetitie in 

FSW en later op de locatie waar we gaan spelen. Dit zorgt voor meer verbinding tussen de 

verenigingen en het lijkt ons leuk om groter te maken, zodat mensen naast hun studie creatief bezig 

kunnen zijn. Plan gaan we mailen en we horen wat zij er van vinden. Bij groen licht van hun gaan we 



 

 

het bij de uni neerleggen, daarna gaan we mensen selecteren en taken verdelen. Er is contact met 

locaties om te huren, dus er is over al veel dingen nagedacht.  

Bart vindt het een super leuk idee, vorig jaar is er ook over gesproken. Bij SSR zijn er elk jaar twee 

stukken dus hij kan locaties vragen en biedt aan dat hij graag wil helpen.  

Jorn vraagt of hier budget voor komt.  

Sarah zegt dat we afwachten of de gangverenigingen geïnteresseerd zijn. Als zij geen geld geven, gaat 

Itiwana dat ook niet doen. Vanuit de universiteit en met kaartverkoop kan je al een heleboel winst 

opdoen.  

 

Jorn zegt dat het definitieve plan langs de alv moet, maar voor nu klinkt het goed.  

Linde vraagt vanaf welk termijn.  

Sarah zegt vanaf volgend jaar.  

Bart zegt dat je de taken moet laten afwisselen, dat niet een iemand dezelfde taak heeft.  

Sarah geeft aan dat het net zoals een bestuur alles door elkaar zal lopen.  

 

Lena zegt dat op de Beleids-ALV gestemd is dat er een denktank ging komen, die is opgesteld en 

ethische code is af. Er is nog niet op gereflecteerd door het bestuur, waardoor er pas over wordt 

gestemd op de ALV in mei. De ethische code is agenda puntje dus daar komen we op terug.  

 

Lena begint over de borrels, tot nu toe hebben we iedere maand ergens anders een borrel gehad. 

Niet meer naar identiteit van Itiwana gekeken omdat we gewoon een locatie wilden hebben.  

Kira zegt dat wij merkten dat er behoefte was aan een vaste locatie, dus die hebben we geregeld! 

Met goede prijs voor bier. Wat de locatie is, wordt later vertelt.  

Lena zegt dat wij er heel blij mee zijn. Uit de resultaten van de enquête bleek dat er kritiek op de 

borrels was, dus daar zijn we hard mee aan de slag. Er is nu een overzicht van de aankomende 

borrels op insta en in de itiweek, er komt meer structuur en overzicht wanneer de borrels zijn en we 

willen op een andere manier promoten: meer persoonlijke aanpak. Maandelijks borrelen werkt goed, 

op de andere activiteiten zijn over het algemeen weinig mensen. Absoluut niet voordelig om terug te 

gaan naar twee keer in de maand. 

Jorn geeft aan dat er een keer in de maand geborreld zou worden in de hoop dat er meer mensen 

komen en dat we de borrels dan ook meer zouden uitpakken. Dit is niet gebeurd. Vast moment is er 

ook niet, dus terug naar twee keer in de maand of op een vast moment.  

Lena zegt dat het op een vast moment is nu. Er zal meer structuur in aangebracht worden. Wij zien 

niet hoe er meer mensen naartoe komen als er meer borrels komen.  

Jorn zegt dat het te maken heeft met groepsdynamiek. Als je een keer niet komt zie je iedereen twee 

maanden niet.  

Lena zegt dat we hier een discussiepuntje van maken en vraagt of er nog vragen zijn.  

Julia vraagt wanneer we hier op terug komen.   

Lena zegt dat we hier in het discussieblok op terug komen.  

  

Jorn vraagt wanneer we het over de penningmeester gaan we het hebben.  

Lena zegt dat dat in het penningmeester punt zal zijn.  

 

Jorn vraagt naar een update over de facebook. De facebook groep zou worden opgeheven nu de 

algemene pagina goed werkt.  

Lena geeft aan dat ze niet bedacht dat het daarover zou gaan en stelt voor dit in het discussieblok te 

doen.  

 



 

 

Voorzitter 

Lena zegt dat ze het tot nu toe heel erg leuk vindt en dat het voorzitter zijn prima te doen is. Te 

danken aan de teamgenootjes. Het puntje van de DIOO graag uitlichten. We hebben met instituut, 

Itiwana en de opleidingscommissie gezeten. Er is een datum geprikt over de interantionalisering. We 

weten nu beter wat we aan elkaar hebben. Dan ben ik jury bij de Pieter de la Court penning. Super 

veel zin in. Het is prijs voor studenten, dus dat is super goed.  

Linde vraagt waar de prijs voor is.  

Lena zegt dat het gaat om studenten die goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid 

burgerschap en integratie, studenten die iets bijzonders gedaan hebben op dat gebied. Je kan 

mensen nomineren, meer details zijn te vinden op de website.  

Bart vraagt of dit in overleg met de uni is.  

Lena zegt dat de jury uit mensen bestaat van de faculteit zelf, maar die is nog niet vastgesteld. Erg 

leuk dat antro’s veel kans maken.  

 

Secretaris 

 

Veronie legt uit dat zij de meeste taken van Martin heeft overgenomen. Dit licht ze uit in het 
penningmeesterpuntje. Het digitaliseren van het archief zal worden uitgesteld, omdat Flickr een 
betaalde site gaat worden. Mediawana is dus tijdelijk niet in gebruik, dus we moeten kijken naar een 
nieuwe database en daarna kan het archief digitaal beschikbaar worden. Daarnaast gaat het met de 
AVG goed, er zijn AVG cursussen gevolgd en er komt een verwerkingsregister. 
Manon maakt complimenten over AVG en vindt dat ook alle andere bestuurs- en commissieleden 
zich er goed aan houden.  
Linde maakt complimenten over de extra taken die Veronie heeft overgenomen. 
 
Penningmeester 
 

Veronie legt uit dat zij de hoofdbeheerder van de rekeningen is en de algemene boekhouding doet. 

Lena vertelt dat zij de commissie penningmeester zaken heeft overgenomen. De samenwerking loopt 

goed. Een puntje wat betreft de penningmeesterboekjes: dat gaat voor dit jaar niet meer lukken 

maar voor volgend jaar zal Lena dit op zich nemen.  

 

Er volgt een discussie wat betreft Martin en zijn bestuursfunctie en daarna een korte pauze.  

18.40 

 

18.48 de ALV gaat verder.  

 

Lena vertelt dat wij hebben besloten dat we Martín uitschrijven bij de Kamer van Koophandel maar 

hij blijft symbolisch bestuurslid. Voor de rest gaan we het er niet meer over hebben deze ALV.  

 

Onderwijs 

 

Anne vertelt dat we binnen het bestuur hebben besloten de Instagram over te dragen naar fotocom 

en naar Sarah, zodat relevante foto’s door de fotocom geplaast kunnen worden. Daarvoor in de 

plaats heeft zij de Snapchat overgenomen. Bij elke activiteit komt er een overzicht van de activiteit 

waar we mee bezig zijn. Door de veranderingen van bestuur is het voorzitterschap van de 

reiscommissie overgenomen en wordt druk met de studiereis bezig gegaan.  

Over de boekenactie, dit jaar wordt er niet naar nieuwe boekenleverancier gezocjt. Het vorige 

bestuur is hier mee bezig geweest, maar dit is toen geen succes geweest. Er is een overleg met de 



 

 

gangverenigingen en de boekenleverancier om de zaken binnen de regeling van de 

boekenleverancier ook beter en soepeler te laten verlopen. Er is ook nog contact met het StOP, die 

bezig zijn met overkoepelende boekenleverancier.  

 

Jorn vraagt of er boeken van de minors op de boekenlijsten staan.  

Anne zegt dat er masterboeken in de lijst staan en ze bezig is met de boeken voor minors. 

Manon zegt dat dat in het verslag er bij mag, uitbreiden van je takenpakket mag je best noemen.  

Extern  

 

Kira vertelt dat er nog geen nieuwe sponsoren zijn, maar dat hier hard aan gewerkt wordt. Het 

contact met het instituut over internationaliseren gaat heel goed. Er is om de zoveel tijd een 

vergadering met het instituut. Positief is dat er een nieuw mentorprogramma komt en dat het 

instituut een bijdrage gaat doen aan het Eerstejaarsweekend. Dan is Kira de nieuwe vicevoorzitter 

geworden. Als laatste het CRM systeem dat liep op oude server van de oude website, dus dat 

systeem werkt nu niet meer.  

 

Publicatie 

 

Sarah vertelt over het FSW feest dat het een succes was en dat het volgend jaar weer goed gaat 

hopelijk. Samen met de Assessor Onderwijs is de reiscommissie overgenomen en is ze nu 

medeverantwoordelijk voor de kledinglijn. De Engelstalige website is af, die is te vinden onder het 

knopje met het Engelse vlaggetje. Flickr heeft een nieuw beleid waardoor je moet betalen voor de 

foto’s die je wil bewaren. Er kunnen geen nieuwe foto’s meer geupload worden. We zijn dus op zoek 

naar een nieuw medium waar we foto’s op kunnend delen. Daar moet budget en plek voor zijn  

Jorn vraagt of de foto’s nu op slot en grendel staan.  

Sarah zegt dat ons profiel goedgekeurd is.  

Jorn zegt dat je vanuit itiwana de servers mag gebruiken, op de server kan je een stukje software 

gebruiken. Dit kan je verbinden met de website en daar de foto’s laten zien.  

Sarah stelt voor om hier een keer samen naar te kijken.  

 

Commissies 

AA com  

 

Kira vertelt dat er een interactief deel aan de nieuwsbrief wordt toegevoegd, dit wordt in de vorm 

van een hokvlog.   

Jorn vraagt of het gaat lukken met de acquistie.  

Kira zegt dat ze dat niet weet.  

Lena zegt dat er een professionele cursus komt van een acquistietrainer.  

 

Caro komt binnen 18.57 

15 aanwezigen en 2 machtigingen maakt 17 stemmen.  

 

Acticom 

Lena vertelt dat Thomas is gestopt met de studie en dus niet meer in de acticom zit.  

 

Thomas Eijkman wordt uitgeslagen als lid van de activiteitencommissie.  

  



 

 

Sarah zegt dat kwaliteit boven kwantiteit wordt aangehouden dit jaar. De liftdag is niet doorgegaan 

in verband met weinig aanmelding. Met de Open Mic Night is er gebleken dat er animo is voor 

andere creativiteit dan bandjes, dus dit heeft goed uitgepakt.  

Linde zegt dat ze het heel leuk vond dat er ook bijvoorbeeld standup comedian aanwezig was.  

 

Sarah legt uit dat de komende activiteit een activiteit met het LAMM is, die wordt georganiseerd 

voor andere betrokkenheid bij de activiteiten.  

 

 

Manon zegt dat de Open Mic Night en het februari feest zijn omgedraaid, maar vraagt zich af 

wanneer het feest is.  

Sarah zegt dat er eind april een feest is.  

Linde vraagt naar wat voor feest.  

Sarah zegt dat het een openbaar feest is, mensen hebben behoefte aan een feest.  

 

Linde vraagt hoe het met de opkomst op activiteiten is.  

Sarah zegt dat het op de Liftdag na verder prima is.   

Julia legt uit dat kleine activiteiten in het hok iets minder bezocht worden maar dat het gala en de 

Open Mic Night wel goed bezocht werden.  

 

Jorn vraagt hoeveel geld het gala heeft gekost.  

Sarah zegt dat de kosten grotendeels in de prijs van het gala zat.  

Bart zegt dat heel veel mensen het gala te duur vonden.   

 

Christien komt binnen 19.02  

16 aanwezigen en 2 machtigingen maakt 18 stemmen 

 

Jorn geeft aan dat de locatie heel vet was, dat dat voor herhaling vatbaar is.  

Anne geeft aan dat heel veel grote locaties niet te doen zijn zonder omzetgarantie, maar verder 

kunnen we er naar kijken.  

 

Almanak  

Lena vertelt dat de commissie druk bezig is met almanak in elkaar zetten, de commissie is erg 

gemotiveerd. Waarschijnlijk hebben we een sponsor binnen met heel veel moeite, maar 

waarschijnlijk kunnen we daar iets mee doen. Het is een tijdelijke samenwerking maar we gaan 

kijken of Itiwana dit bedrijf kan benaderen nadat de almanak uitgebracht is.  

 

Jorn vraagt hoeveel geld de almanak gaat kosten in totaal.  

Lena geeft aan dat alles geheim is.  

 

Lena vertelt dat er een maandelijks schema is want het is een nieuwe commissie. De draai is goed 

gevonden dus we gaan er iets moois van maken. De almanak zou met de fotocom samenwerken om 

exclusieve foto’s te gebruiken. Echter was de camera een tijdje kapot en buiten bereik. De camera is 

terug dus de exclusieve foto’s komen eraan.  

Bart stelt voor om mensen te vragen of zij nog leuke foto’s hebben van leden.   

 

Caro vraagt wanneer de almanak ongeveer af is.  



 

 

Lena legt uit dat het eerste bestelmoment in juni is maar de almanak in september uitgebracht 

wordt. 

Jorn vraagt naar de uitslagen van de enquête.  

Lena raadt aan om de almanak te kopen zodat je het zelf kan lezen.  

 

Bulletin 

Anne biedt als eerste een excuses aan, want de eerste editie was te laat omdat het uploaden te laat 

gebeurde. De dag voor de kerstvakantie was er iets vergeten, waardoor de Bulletin pas na de 

vakantie afgemaakt kon worden omdat het FSW in de kerstvakantie dicht was. Overigens zal dat niet 

de volgorde in het jaar veranderen want de rest komt op tijd. Internationalisering zijn we mee bezig, 

er komen meer stukken in het Engels. Nieuwe universitaire jaar zal een volledig Engels ledenblad zijn 

zodat de internationalen ook mee kunnen lezen. Dit wordt een makkelijkere overgang dus de 

komende Bulletin zullen er ook Engelse leden stukken in staan. Met groot succes zijn de oude 

rubrieken teruggebracht, gaat u maar liggen en op de bank bij met leuke reacties, mensen zijn 

enthousiast over de rubrieken.  

 

Bart vraag wat de tactiek wordt met de internationaliseren en de quotes. 

Jorn zegt dat er meer Engelse quotes zullen zijn.  

Anne zegt dat het daar over zal gaan voor volgend jaar. Voertaal wordt Engels en de laatste bulletin 

wordt nog in oude jaar gemaakt.  

 

Educom  

Anne vertelt dat de samenwerkingsverbanden tot nu toe op twee samenwerkingen zijn uitgelopen, 

namelijk met de HSVL en de No Hate Speech Movement. De Popup Lecture Night met leuke reactie. 

Ze zal doorgeven aan de opvolger dat samenwerkingsverbanden heel leuk zijn. Er is nog geen 

tentamentraining gegeven volgens het verslag maar dat is niet meer waar, eerste statistiek  

tentamentraining voor het tweede jaar is gegeven. Hele goede reacties en dus voor herhaling 

vatbaar. In juni komt de volgende training voor cultuur ontcijferd. Activiteiten in het Engels en 

vertalen naar het Engels gaat erg makkelijk. Aan de hand van de brainstorm is er besloten dat vanaf 

volgend jaar de Educom een andere invulling gaat geven aan de activiteiten, wat meer carrière en 

studieondersteunend en minder entertainment.  

Lina zegt dat het super waardevol is om carrière gericht te kiezen, goed gedaan.  

 

Fotocommissie  

Sarah legt uit dat er in de taakverdeling verschuiving in geweest. In het begin hadden we een 

persoon meer, daarnaast was de camera kapot en door omstandigheden hadden we hem later terug 

dan verwacht verklaart waarom sommige taken van de fotocom niet uitgevoerd zijn. Archivering kan 

nu weer worden uitgevoerd en foto’s gaan gemaakt worden. Dan de Ititalk, we zijn vroeg begonnen 

met sprekers benaderen, die is op 10 april.  

Bart vraagt of het weer een Engelstalige Ititalk wordt.  

Sarah zegt dat dat niet klopt.  

 

Linde heeft een praktisch punt voor het verslag, de excursie klopt niet helemaal want er staat 

commentaar bij. 

Sarah geeft aan dat ze dit aan gaat passen.  

 

ICA 



 

 

Veronie vertelt dat we afgelopen ICA gebouwd op de website, daar hebben we positieve reacties op 

gehad. De auteurs krijgen een wachtwoord, zodat ze de ICA kunnen bekijken. Bij de volgende ICA 

wordt dit aangepast, zodat ze niet meer op de site kunnen. De samenwerking in de commissie 

verloopt goed. De volgende ICA verschijnt zowel op papier en website. 

 

Jorn vraagt of je de ICA nog op papier wilt, want is duur. Veronie zegt ja. Is hij ook naar partners 

gestuurd? Ja via dat wachtwoord. 

• - Caro vraagt of hij ook opgeslagen is naast de website, goed puntje moeten we naar kijken! 

• - Moet de ICA toch niet openbaar? Want is wel reclame. Maar leden betalen? Maar voor de 

digitale betalen ze niet, dus op zich kan het toch wel. Goed punt! 

• Schoonheidsfoutjes. Jorn zegt stop er minder tijd in, stop meer tijd in vereniging. 

 

Lustrumcommissie 

Als algemeen, omdat er een evaluatie bijeenkomst is en officieel klaar is. Hele geslaagde week en 

leuke reacties.  

Lustrumweek. Diverse activiteiten en moeite voor gedaan. Verder als een soort extraatje dat het 

alumnidiner een vaststaand jaarlijks evenement gaat worden. Goedbezochte activiteit. Dus 

doorzetten opvolgers. 

Samenwerking met WDO ging iets stroever dan gewild, congres is niet doorgegaan door 

samenwerking met het instituut is niet goed gelopen door de week vrij.  

Mooie activiteit neergezet. Alsnog WDO met ons idee aan de slag om het alsnog neer te gaan zetten.  

Briefing met bestuur XXVI heeft niet plaatsgevonden omdat Anne vanuit de Lucom alles door mocht 

vertellen, maar de communicatie liep niet helemaal soepel. Volgend lustrum moet dat beter gaan.  

De Lucom kan nog niet worden uitgeslagen omdat de financiën nog niet rond zijn.  

 

Mentoraat  

Thomas Eijkman wordt uitslagen. 

Kira vertelt dat het mentorensysteem niet heel actief bleek, maar in samenwerking met het instituut 

wordt het mentorensysteem komend collegejaar aangepakt. 

Docentenactiviteit ging helaas niet door omdat er geen docenten beschikbaar waren, omdat het een 

drukke tijd is. Vanwege kwaliteit boven kwantiteit hebben we besloten de docentenactiviteit niet 

door te laten gaan. 

Jorn stelt voor om deze activiteit op 1 standaard moment plannen. 

Kira zegt dat dat een goed idee is, en we dat mee gaan nemen. 

Kira vertelt dat er voor het EJW vanuit het instituut 500 euro beschikbaar wordt gesteld.  

Caro vraagt of er extra handen nodig zijn voor het EJW. 

Kira geeft aan dat het bestuur bij zal springen als het niet lukt. Lena en Veronie en Kira hebben alle 

drie eerder een EJW georganiseerd dus dat moet wel goed komen. 

 

Reiscommissie  

Anne over het algemeen, er zijn aardig wat veranderingen in de samenstelling van de commissie. 

Julia Uitman wordt ingeslagen als algemeen lid.  

Verder algemeen zoals bij iedereen bekend de reisbestemming is aangepast. Israël was helaas niet 

mogelijk door financiële omstandigheden. We hebben ons best gedaan om het door te laten gaan, 

maar we moesten uiteindelijk toch een andere bestemming kiezen.  

Sinds gisteren het LUF-verslag ingediend voor subsidie.  

Jorn vraagt hoeveel er is aangevraagd. 

Anne zegt 1800 euro, 60 per persoon. 



 

 

Linde vraagt of er al een infoavond is geweest. 

Anne zegt ja, die is er al geweest. 

Wilke komt binnen 19.30  

Anne shoutout naar Manon, die heeft geholpen met de reis weer op z’n pootjes te krijgen. 

 

Survivalcommissie  

Veronie zegt dat er geen communicatie is tussen de commissie en het bestuur, omdat er zeven 

commissieleden zijn en ze willen dat het bestuur zo goed mogelijk mee kan doen. Dit kan alleen door 

het verrassingseffect. 

Julia zegt dat de stand van de commissieclash alleen op Facebook staat en niet op de website. 

Sarah zegt dat ze de stand op de website zal zetten. 

 

7. Bespreken/toelichten Halfjaarlijks Financieel Verslag 

Lustrumfinanciën 

Veronie zegt dat de lustrumfinanciën nog niet op orde zijn, maar dat zij, Lena en de kascommissie 

hiermee bezig zijn. Daarom zal het verslag onder voorbehoud worden goedgekeurd, zonder de 

lustrumfinanciën. De eindberekening van bestuur XXV is ook nog niet uitgevoerd, omdat de 

lustrumfinanciën hier ook onder vallen. 

 

Website 

Veronie zegt dat er meer uitgegeven is aan de website dan in begroot, omdat we voor twee jaar 

moesten betalen aan de website, terwijl we per jaar betaald krijgen door het instituut. Itiwana schiet 

dus nu het geld even voor. 

Jorn zegt dat dit omslachtig is. 

Caro en Veronie zeggen alsnog voor deze gang van zaken te zijn. 

Jorn is bang dat mensen zomenteen denken dat we geld hebben, terwijl we dat niet hebben. 

Veronie en kascommissie denken dat dit geen probleem is, omdat het uiteraard allemaal duidelijk 

terug te vinden is.  

 

Kantoor 

Veronie zegt dat voor kantoorartikelen meer geld is uitgegeven dan begroot, omdat we enveloppen 

moesten betalen van vorig bestuur. Volgend jaar hoeven we dus geen enveloppen meer te betalen. 

 

Commissiepenning 

Veronie zegt dat dit nog niet helemaal op orde is, maar dat het veel tijd kost en er aan gewerkt 

wordt. De rekening van de Acticom en het Mentoraat moeten nog opgeheven worden. Het 

kasoverschot van de Fotocom is misschien van het wisselfeest, maar kan ook een samenklontering 

zijn van de versieringen en poloroids van het gala. Op deze gaten zullen we terug komen op de 

Internationaliserings-ALV op 16 mei. 

Iemand zegt dat de inkomsten van de AA eigenlijk bij aquisitie moeten staan. 

Bart geeft complimenten. 

 

8. Pauze 19.44  

15 mensen aanwezig  

5 machtigingen  

20 stemmen 

 

9. WDO 



 

 

Vera zegt dat Max niet aanwezig is, dus zij zal de begroting presenteren.  

De Dies is goed gevierd dus er is veel geld naartoe gegaan.  

Er is 50 euro gevonden in een WDO kas, dit zou gebruikt worden bij het congres, maar de 

vervangende activiteit heeft niet veel geld gekost. Deze 50 euro is dus gebruikt om een donatie te 

doen aan het museum omdat we er gratis mochten zijn. 

Het geld wat van de kas daarheen is gegaan staat bij inkomsten. Eigen bijdrage Dies is wat we aan 

mensen gevraagd hebben als betaling. Er is veel geld gestoken in de Dies en daar is veel geld 

bijgekomen. Deze eigen bijdrage was om de daadwerkelijke opkomst bij mensen te garanderen. 

Mensen zetten zichzelf vaak op gaan maar komen vervolgens niet. We moesten vooraf voor een 

bepaald aantal mensen betalen, dus als mensen dan niet zouden komen zouden we geld verliezen. 

Jorn vraagt of er iets gezegd is tegen de mensen die niet zijn gekomen.  

Caro vraagt sinds de grote eigen bijdrage van de leden aan de Dies waarom het niet terug is 

overgemaakt naar mensen. 

Manon zegt dat het scheef is om geld in die mensen te pompen. 

 

10. LaSSA 

Amber is de penningmeester van LaSSA, en zegt dat er niet echt een begroting is. 

De verenigingscontributie is 150 euro en het ABV budget en geld inleggen van leden. Iedereen heeft 

geld ingelegd voor de excursie naar de Black Archives. 

Met de contributie betaalt LaSSA bij pubquiz bijvoorbeeld drankjes. 

Voor de Antropoloopbaan wordt geen eigen bijdrage gevraagd, dit gaat van de rekening. 

Voor het congres betalen mensen een kaartje en wordt er geld gebruikt van de rekening. 

Liftweekend betaal je zelf, hier wordt wel een klein bedrag van de rekening gebruikt voor drankjes of 

een kleine activiteit. 

Caro vraagt wanneer het liftweekend is. 

Amber zegt dat dit van 17 tot 19 mei is. 

Kira zegt dat het goed gaat met LaSSA, de pubquiz en de excursie zijn geslaagde activiteiten. 

 

11. Voorstel aanpassing ALV schema 

Voorstel voor een aanpassing van het ALV schema. De vorige ALV ter sprake gekomen. Een bestuur 

wordt ingestemd terwijl je niet weet wat de plannen zijn. Dit is toch een dingetje is waar mensen het 

over eens waren dat het anders moest. Hoe we dit anders aan kunnen pakken. Je kan het plan lezen 

in het verslag. 

Wat de strekking is, is dat het beleid van het nieuwe bestuur gepresenteerd wordt op een 

instemmings-ALV. Als het gepresenteerd is worden ze pas ingestemd wordt. Bestuurswerving gaat 

veel eerder want in augustus moet het beleidsplan af zijn 

Wilke vraagt of er over dit plan gestemd moet worden. En wanneer gaat dit plan in. 

Lena zegt dat het voor bestuur 28 gaat dit gelden, dus bestuur 27 gaat dit uitwerken. Plan ligt er 

zodat volgend bestuur rekening mee kan houden in de werving.  

Jorn want je doet in prinicipe de instemming voor de commissie-info borrel. Zoals het nu is, is dat nog 

geen bestuur terwijl je wel al commissies gaat aanstellen. 

Lena dat moet geen probleem zijn want het plan moet vroeg af zijn. 

Jorn beleid hoeft nog niet volledig af te zijn?  

Lena alleen de plannen die heel anders zijn, dan vorig jaar, de taken zijn ieder jaar hetzelfde.  

Zij zeggen dan ik wil bestuur worden, deze ideeën hebben we en daarom wil de ALV je hebben. De 

ALV daarna moet het eindverslag en beleid tegelijkertijd gepresenteerd worden. 



 

 

Jorn op het moment dat het KB ingehamerd wordt moeten ze het beleid afhebben. Wissel-ALV wordt 

ook hun Beleids-ALV. Als je dingen mist dan kan daar nog over gepraat worden. Het eindverslag moet 

veel korter zodat er meer ruimte is.  

Lena het is een overzicht en een plan, dus het kan veel gedetailleerder uitgewerkt worden.  

Jorn bij de volgende ALV kan het neergelegd worden, zodat er over gestemd kan worden.  

Lena zegt dat dat bij de Wissel-ALV wordt gepresenteerd.  

 

12. Ethische code 

Zoals is gezegd, gaan we er niet over stemmen, maar het is puur voor feedback.  

Op de ALV van 16 mei gaan we hierover stemmen.  

Jorn zegt dat niemand de ethische code nog heeft kunnen lezen, maar dat dit het voorstel is.  

Doel Ethische code 

Jorn wat nou als je als vereniging een moeilijke situatie zit, bijvoorbeeld bij het Facebook bericht over 

wapenhandel, en daar moet je iets over kunnen zeggen. In hoeverre moet je maatschappelijk 

verantwoordelijk zijn en in hoeverre wil je dat doortrekken. Het doel van de code is dat er 

gereageerd kan worden op politieke uitspraken zonder dat het invloed heeft op de kerntaken van 

Itiwana. Dus als je meedoet met protesten, moet je niet de band met de universiteit schenden. 

Kortom, is je actie verenigbaar met een goede band met de universiteit? Bijvoorbeeld met een 

activiteit over veganistisch eten, zouden we kunnen zeggen dat het een ideologie is en dat we open 

blijven voor discussie.  

 

Richtlijnen code 

Je kan als itiwana zeggen we steunen de human development goals, maar we hebben geen mening 

over de interpretatie van deze goal. Je moet objectief blijven, geen mensen een ‘moeten’ opleggen. 

over.  

Manon als je een activiteit organiseert die zo’n organisatie steunt, dan steun je het toch niet? 

Jorn je moet duidelijk zijn dat je spreker iets vindt, maar dat wij er neutraal in staan. 

Caro stel dat wij die persoon uitnodigen van wapenhandel om een lezing te geven om een discussie 

uit te lokken, maar dan zijn we niet voor of tegen 

Lena door promotie dat je al aangeeft dat die spreker komt maar dat er ruimte is voor discussie.  

Jorn we moeten meerdere invalshoeken van een activiteit belichten en welke ideologieen hierbij een 

rol spelen en er moet ruimte zijn voor een andere mening 

Vera hoe wil je dat praktisch doen en hoe zie je het voor je?  

Jorn dat staat dus vrij en is afhankelijk van de situatie. Je moet het kunnen verantwoorden, zodat je 

voor de ALV kan staan.  

Wilke wat is het verschil? Dat het is vastgelegd op papier? 

Jorn het verschil is dat we er nu echt mee bezig zijn.  

Wilke hoe zie je dat reflecteren voor je?  

Jorn de commissies en het bestuur zijn daar verantwoordelijk voor. Zodra je een belangenorganisatie 

uitnodigt, heb je een conflict. Je moet daar moet daar mee bezig zijn.  

Anne we hebben van de AAcom een lezing gehad over de kleding industrie. Hoe zou je het daar mee 

doen? 

Jorn eerst benoemen dat dit een belangenorganisatie is en dat zij een eigen interpretatie hebben. 

Welke andere interpretaties zijn hiervan en deze belichten. De hele kledingindustrie is slecht, maar 

wat doen die bedrijven eraan en wat doet antropologie ermee? 

Sarah zou je dat duidelijk willen hebben via de promotie of website dan? Op activiteiten is er 

namelijk altijd plek voor discussie, dus dan proberen we dat al te doen. Is dat niet al genoeg?  

Jorn de onafhankelijke positie heb je dan nog niet.  



 

 

Caro is het een idee dat je hier meer tijd voor neemt? 

Linde het idee is goed, maar het is niet duidelijk hoe het praktisch gaat gebeuren. Hoe zie je het 

praktisch voor je? 

Jorn dat moet het bestuur zelf bepalen. Bijvoorbeeld bij Airbus en dat wij gezegd hebbend dat we 

daar niets mee te maken hebben. Dan heb je volgens de ethische code dat wij hier geen mening over 

hebben. Itiwana doet dit of Itiwana doet dat, dan moeten wij neutraal zijn. 

Lena het is een feedback sessie, dus we kunnen dit meenemen. 

Jorn het is er voor om meer te specificeren, omdat je niet wilt vastzetten, omdat de commissies en 

het bestuur het zelf moeten interpreteren en afwegen wat ze ermee willen doen. 

Manon stel de universiteit nodigt iemand uit waar Itiwana twijfels bij heeft. Hoe reageert Itiwana 

hier dan op?  

Jorn zegt dat we ons dan terug kunnen trekken, omdat in de code staat dat we de rechten van de 

mens volgen. 

Manon dus de rechten van de mensen volgen, dat is de onafhankelijkheid? 

Jorn zegt dat we, stel er komen reacties, dat we dan reageren vanuit die richtlijnen. 

Caro zegt dat dat lastig is, omdat stel ze volgen de regels niet en je hebt als Itiwana deze instantie 

gesteund, het eigenlijk al te laat is.  

Manon dus je zou het op voorhand al moeten checken?  

Caro maar dat kost heel veel tijd.  

Jorn het volgend bestuur zou de ethische code en het huisregelement moeten kennen en het als 

naslagwerk kunnen gebruiken, wanneer er iemand wordt uitgenodigd waar twijfels bij ontstaan.  

Conclusie: Het is waarschijnlijk voldoende als de ethische code louter een naslagwerk is. Ethische 

code moet ook online, zodat er feedback op gegeven kan worden. Tip van Jemma: er is een ethische 

code met Erik Bähre, dus die kunnen we ook om tips vragen.  

Linde vraagt wie de code heeft opgesteld en of het ergens beschikbaar kan komen. 

Jorn zegt dat het twee weken voor de ALV online komt. Deze versie online zetten, onder 

regelementen. 

Lena zegt dat dat niet handig is, want dan kan iedereen er bij.  

Manon zegt meesturen met de halfjaarlijske bestanden van de Itiwana site, onder de notulen als 

ingekomen stuk.  

Anne zegt dat als er mensen zijn die het echt snel willen hebben dat we het nu kunnen delen.  

Binnen twee weken zijn de notulen er. 

 

13. Discussieblok 

Er waren twee punten die besproken moesten worden, namelijk de borrels en de Facebook. 

Nu borrelen we één keer per maand en naar de mening van het bestuur gaat dit prima. 

Jorn zegt dat het idee van één borrel per maand was dat er meer mensen zouden komen en we meer 

zouden uitpakken. Dit is beiden niet gebeurd. Het voordeel van een vast moment borrelen is dat men 

weet wanneer de borrel is en sneller komt. Als je een borrel mist dan mis je niet een hele maand. 

Mensen worden meer betrokken bij Itiwana als ze vaker borrelen. 

Wilke zegt dat dit jaar iets meer mensen naar borrels kwamen. Volgend jaar gaat het echt veel groter 
worden door internationals. Dan kunnen we dan weer terug naar twee keer in de maand borrelen. 
Laat het nu dus voor wat het is en laat het nietuwe bestuur beslissen. Dit jaar heeft echt geen zin. 
Het trekken aan mensen levert op dit moment te weinig op ten opzichte van de energie die je erin 
steekt. 
Lena de kans dat er twee keer per maand mensen komen is te klein, dan raak je de vaste locatie, die 
we net hebben, kwijt. 
Jorn ik denk niet dat er minder mensen komen. 



 

 

Linde het heeft te maken met minder actieve mensen in de loop van alle jaren. 
Jorn zegt dat er weinig mensen weten wanneer een borrel was. 
Lena zegt dat er meer structuur in komt. Hoe moeten we dit aanpakken? 
Jorn zegt dat het altijd makkelijker is om te onthouden wanneer er meer structuur in zit, dus zoals 
voorheen met om de week borrelen. 
Kira zegt dat het echt geen zin heeft. 
Manon zegt dat het niet duidelijk was wanneer de borrels zijn, maar er is nu een schema gemaakt, 
dus je kan voor het halfjaar in je agenda zetten. 
Jorn mensen zeggen instructief dat er borrels waren. 
Caro als je het in je agenda zet, dan denk je er over na en de week erna zie je dat je naar borrel gaat. 
Lena zegt dat er heel veel manieren voor structuur zijn. 
Caro zegt dat het fantastisch leuk is als er meer mensen en misschien meer borrels komen. Dat 
proberen we voor zoveel weken en dan gaan we intern zeggen of het zin heeft, maar als de vaste 
locatie kwijt is dan is het zonde. 
Linde zegt dat het bestuur aanwezig moet zijn. Stel er zijn drie of vier mensen; dat kost hun veel tijd 
en als er weinig mensen zijn, is dat zonde. Het is voor hen een persoonlijke kwestie: waar steken wij 
energie in. 
Wilke zegt dat het nu maart is en in mei zijn de meeste antro’s gone. Doe het lekker volgend jaar. 
Jorn dus het kost nog minder energie en tijd. 
Caro zegt dat Bart zegt dat twee keer per maand naar verloop van tijd weinig zin heeft, omdat hij uit 
eigen ervaring weet dat er lege kroegen waren. Aan het begin was iedereen enthousiast, maar 
daarna zwakt het af. 
Jorn zegt dat er meer enthousiasme is en minder zin. 
Caro tweede helft meer grote lange activiteiten, zodat je minder snel geneigd bent om naar een 
borrel te komen. 
Lena zegt dat als het al besproken wordt sinds bestuur 20 het zin heeft om twee keer per maand te 
borrelen. Erg gaat wel veel geld in ook. 
Jorn nog twee dingen waarom ik dit voorstel: omdat mensen zich niet betrokken voelen. Mensen zijn 
er een maand uit en komen er niet meer in. Na veldwerk kakt het in en daarom is er weinig opkomst. 
Die dynamiek moet je creëren en om de week borrelen kan daarbij helpen. Ik wil het volgend jaar 
doen, maar als je het niet vanaf het begin doet dan is je volgende moment pas tijdens de 
halfjaarlijkse. 
Sarah hoe zag je het dan vroeger? 
Linde zegt dat er gestemd is over het aantal borrels. 

Jorn zegt dat het alleen goed was gekeurd als het werkt.  

Lena zegt dat we met de kritiek aan de kaak hebben gesteld, ermee aan de slag gaan en op een 

andere manier te werk gaan. 

Vera  zegt dat de persoonlijke aanpak goed werkt bij de promotie voor de borrels.  

Lena vat het punt samen en zegt dat ze de nieuwe aanpak met het nieuwe bestuur gaan bespreken.  

 

Facebook groep  

Lena zegt dat ze het nog niet erover hebben gehad of ze de facebook groep gaan verwijderen, 

Jorn zegt dat hij opgeheven moet worden of bijgewerkt. Hij vraagt of er nog evenementen in worden 

gedeeld.  

Manon zegt dat de facebookgroep niet meer gebruikt wordt, dus dat hij verwijderd kan worden.  

Caro vraagt waar dit discussiepunt vandaan komt. 

Sarah zegt dat openbare activiteiten op een openbare pagina moeten, maar aangezien je op de 

openbare pagina als vereniging wilt laten zien wat je allemaal organiseert moeten er ook educatieve 

activiteiten op de openbare pagina. 



 

 

Caro zegt dat sponsoren en familieleden die de pagina ook volgen en dat ze het vervelend vind dat 

familieleden je erop wijzen dat je een borrel hebt. Ze vindt dat de pagina gebruikt moet worden voor 

promotie van iets professionelere acitviteiten.  

Sarah zegt als je via de besloten groep borrels gaat promoten dat je buurvrouw dan niet kan komen, 

terwijl het ook open is voor externen.  

Sarah zegt ook dat het voor het bereik ook goed is. Een groot deel van je publeik kan je niet bereiken 

met een gesloten pagina.  

Vera zegt dat ze het fijn vind want vorig jaar was het verwarrend en nu is het overzichtelijk. 

Lena zegt dat ze ook niet wist waar ze moest kijken vorig jaar door de hoeveelheid pagina’s.  

Manon zegt dat het ook veel werk is om de groep bij te werken.  

Er wordt niet over gestemd, de facebook groep van Itiwana wordt verwijderd. 

 

Agenda 

Jorn zegt dat het misschien handig is om bulletpoints bij de agenda te zetten, zodat het duidelijker is 

voor leden waar het over gaat en zodat ze sneller komen.  

Lena  zegt dat er een topic lijst op de facebook is gezet en dat de agenda zoals hij nu is op zich de 

lading wel dekt. 

Veronie zegt dat zo’n lange agenda ook juist een afschrikkend effect kan hebben. 

Wilke zegt dat een puntje zoals de reis die is geswitcht wel interessant is om erbij te zetten dat we 

het hierover gaan hebben. Ze is namelijk benieuwd hoe dat gegaan is. Maar een topic lijst wat op 

facebook staat is prima. 

Lena zegt dat we het hier op een ALV wel over gaan hebben, maar dat het niet groot genoeg is voor 

een agendapunt.  

Lina zegt dat er inderdaad veel belangrijke punten zijn, maar dat een topic lijst kan helpen om te 

motiveren naar een ALV te komen als er punten bij staan die jij interessant vindt.  

Manon zegt dat de mail bijlagen bevat, je kunt het halfjaarlijsk verslag lezen als je extra 

verduidelijking wilt. In facebook evenement kun je wel een topic lijst zetten. 

 

Update persoonsgegevens 

Jorn zegt dat de persoonsgegevens geupdate moeten worden. Aan het begin van het jaar per mail of 

brief vragen of de persoonsgegevens nog kloppen. Dit kan via een bepaald programma.  

Veronie zegt dat zo’n programma niet AVG proof is. 

Jorn zegt dat hij het gaat doorsturen, en dat we kunnen uitzoeken hoe het makkelijk kan. 

Anne geeft aan dat ze bij de bulletin heeft gemerkt dat niemand antwoord op dit soort mails. 

Manon zegt dat je mensen zo min mogelijk moet lastig vallen met mails. Misschien kunnen we het bij 

de uit/inschrijvingsmail zetten. 

 

Financiële verslagen 

Jorn geeft aan meer tijd te willen om de financiële verslagen te kunnen lezen en dat ze mee gestuurd 

moeten worden met de uitnodiging. 

Veronie vraagt hoe dit haalbaar is en hoe hij dit voor zich ziet voor de wissel. Na de kascontrole mag 

er niets meer uitgegeven worden tot en met de ALV. We kunnen niet twee weken niets uitgeven. 

Linde zegt dat ze het ermee eens is dat het prettig is om langer het financieel verslag te kunnen 

bekijken, maar zegt dat ze het er ook mee eens is dat ze niet weet of het haalbaar is. 

Caro zegt dat ze het er met de kascommissie over wilt hebben. Bij de wissel-ALV is het sowieso lastig 

omdat het jaarverslag dan ingestemd moet worden. Met de halfjaarlijkse zou het misschien wel 

mogelijk zijn. 



 

 

Vera vraagt of het echt nodig is om het twee weken van te voren meegestuurd wordt. Waarom niet 

24 uur? 

Caro zegt dat het voor de halfjaarlijkse ALV wel moet kunnen. 

Lena zegt dat we voor nu gaan kijken of het überhaupt haalbaar is. 

Jorn zegt dat hij van te voren wilt weten of het haalbaar is. 

Linde geeft aan dat het voor de wissel niet handig is en beter vanaf de volgende halfjaarlijkse dit 

concreet uit te voeren.  

Jorn geeft aan dat dit van belang is voor iedere ALV en als het voor de wissel niet haalbaar is, dat dit 

van te voren gemeld moet worden. 

Lena vraagt of hij dan een apart mailtje wilt als het niet haalbaar is. 

Jorn zegt dat je het op een manier aan de ALV moet laten weten. 

Manon zegt dat het misschien in een Facebook bericht onder de topic lijst kan. 

Lena zegt dat het ook mee gemaild kan worden met de uitnodiging. 

Christien geeft aan dat dat beter is dan op Facebook. 

 

14. Stemming Halfjaarlijks Verslag 

19 voor  

0 stemmen tegen  

1 stem blanco  

 

Goedgekeurd  

 

15. Stemming Halfjaarlijks Financieel Verslag 

Onder voorbehoud zonder de lustrum en de eindberekening  

19 voor  

0 tegen 

1 blanco  

 

Goedgekeurd  

 

16. Evaluatie Bestuur en Itiwana tot nu 

Lena vraagt aan de ALV hoe zij vinden dat het gaat. 

Manon jullie doen het echt super goed los van alle omstandigheden. 

Linde vindt het knap hoe hoog we de energie in houden.  

Wilke stemt hiermee in. Vorig jaar was het een bestuur van 7, jullie begonnen met 6 en nu zijn jullie 

met 5 over en alles draait nog. Super knap en hoe jullie met dit enthousiasme dingen doen.  

 

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

Caro vraagt hoe wij zelf vinden dat het gaat.  

Lena geeft aan dat ze het tot nu toe echt heel leuk vindt. We hebben het getroffen met elkaar en we 

hebben steun aan elkaar. 

 

18. Sluiting 

Lena sluit de vergadering om 21.38  

 


