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Notulen 
Beleids-ALV van Itiwana, 25e bestuur 
7 november - 18:00  
Locatie: FSW, 1A27 

 

Opening 

Laure opent de vergadering om 18.01 en verwelkomt alle aanwezigen.  

 

Mededelingen/ingekomen stukken 

Machtigingen: 

Aron machtigt Thomas, Simon machtigt Thomas, Patrick machtigt Maurits, Emile machtigt 

Maurits, Gijs machtigt Jorn, Max machtigt Jorn, Daphne machtigt Wilke, Zenaïde machtigt 

Wilke, Jikke machtigt Samoa, Sarah machtigt Lenne, Maarten machtigt Eslin.  

Manon draagt ingezonden stuk van het L.A.M.M. voor.  

 

Vaststellen agenda 

Laure geeft aan dat de agenda op het whiteboard te zien is en vraagt of er nog aanpassingen 

nodig zijn. De agenda wordt vastgesteld.  

 

Vaststellen stemcommissie 

Janita en Eslin worden aangesteld als stemcommissie. 

30 aanwezigen, 11 machtigingen.  

Stemcommissie telt 41 aanwezigen.  

Jorn dient een drietal moties in. Hij wil zijn motie toelichten aan de hand van een 

PowerPointpresentatie.  

Laure stelt voor om van de motie een agendapunt te maken en voegt agendapunt L.A.M.M. 

toe in de agenda na agendapunt LaSSA.  

Eslin geeft aan dit een goed idee te vinden en stelt voor eerst het beleid te bespreken en dan 

de motie.  

Linde telt 31 aanwezigen. Er vindt een hertelling plaats.  

31 personen aanwezig, 11 machtigingen. 

Stemcommissie telt 42 aanwezigen.  
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Kascommissie 2017/2018 

Jorn vraagt of dit niet al bepaald is bij de Wissel-ALV. 

Lenne geeft aan dat dit niet het geval is en dat dit nu moet gebeuren.  

42 stemmen voor het feit dat de WOM de kascommissie opstelt. 

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden. 

Er is goedgekeurd dat de WOM de kascommissie opstelt.  

 

Goedkeuren notulen Wissel-ALV 27-09-2017 

24 stemmen voor goedkeuring notulen. 

0 stemmen tegen. 

18 stemmen onthouden. 

Notulen Wissel-ALV zijn goedgekeurd. 

 

Bespreken/toelichten Beleidsplan 2017/2018 

Laure geeft aan dat er inkijkexemplaren van het beleid achterin de zaal liggen.  

 

Beleid Algemeen: 

Laure geeft aan dat we door het bekijken van de beleidsplannen van afgelopen jaren en de 

realisaties van afgelopen besturen tot de volgende twee beleidspijlers zijn gekomen: 

verdieping en organisatie. We willen ons gaan focussen op studie gerelateerde activiteiten 

en hierbij de laagdrempeligheid van activiteiten behouden. Aan het begin en einde van het 

jaar zullen we een enquête onder de leden afnemen om zo naar wensen en feedback te 

vragen. We willen aandacht besteden aan promotie bij ouderejaars, masterstudenten en 

internationals door in het Engels te promoten. Het Hok willen we aantrekkelijk maken door 

een wekelijks Dilemma op Dinsdag op te hangen en een verjaardagskalender wordt nog 

opgehangen. Renée en Lina nemen plaats in LaSSA bestuur. Communicatie en reflectie 

behoren tot de pijler organisatie. Dit wordt nagestreefd door binnen het bestuur en binnen 

commissies te evalueren en feedback te vragen aan leden door middel van de enquêtes. Het 

Hok en de (digitale) archieven zullen goed georganiseerd en overzichtelijk gehouden 

worden. Promotieschema zal zich dit jaar vormgeven als online drive document. Om de 

overdracht naar het volgende bestuur goed te laten verlopen, zal er een extra 

overdrachtsmoment plaatsvinden in september. We zullen aandacht besteden aan 
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transparantie en duidelijkheid.  

Lenne vraagt of het extra inwerkmoment na september plaats zal vinden.  

Laure geeft aan dat dit in september zal zijn. 

18.23 Myrthe komt binnen, Jade machtigt Myrthe 32 aanwezigen en 12 machtigingen 

Jorn vraagt welke kalender de Lustrumcommissie aanhoudt.  

Laure geeft aan dat dit het kalenderjaar is en dat de commissie actief zal zijn van januari 

2018 tot december 2018.  

Jorn geeft aan dat de lustrumbegroting dan niet gelijkloopt met de jaarbegroting en dat we 

daar op moeten letten.  

Lenne vraagt of de lustrumreis volgend jaar mei (2019) plaatsvindt.   

Laure geeft aan dat dit klopt, maar dat dit georganiseerd wordt door de Reiscommissie van 

2018/2019 en niet door de Lustrumcommissie.  

Eslin geeft aan het duurzaam bestek een goed initiatief te vinden en vraagt of er een 

schoonmaakschema voor het Hok is.  

Laure geeft aan dat er geen vast schoonmaakschema komt, maar de schoonmaaktaken 

onderdeel worden van de hokdiensten.  

 

Voorzitter: 

Laure vertelt wat haar taken als Voorzitter zijn: contactpersoon met het WDO, organiseren 

van Interfacultair Congres en voorzitter van de Survivalcommissie.  

Verdieping: het wekelijks ophangen van het Dilemma op Dinsdag en het opstellen van twee 

enquêtes om de mening van de leden te peilen. 

Organisatie: voor een goed overzicht staat de jaarplanning in de drive. Bestuursleden 

motiveren door zinspelingsmomenten.  

 

Jorn oppert het idee om de resultaten van de Dilemma’s op Dinsdag te tonen aan de leden. 

Laure geeft aan dat deze in het Hok worden opgehangen en te zien zijn op de 

Instagramstory.  

Eslin oppert het idee om de resultaten van Dilemma op Dinsdag te verwerken in het Bulletin.  

Lenne vraagt wat zinspeling is. 

Laure geeft een voorbeeld. In drukke periodes bestuursleden een hart onder de riem steken 

door een klein berencadeautje met een briefje ‘Je hebt het beregoed gedaan’ te geven. 

Kleine gebaren om blijdschap te creëren.   
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Lenne vraagt hoe wij de pijler verdieping zien los van de studie.   

Laure geeft aan dit vooral te zien in samenwerkingen met externe organisaties. Daarnaast 

ook voortbouwen op wat al goed is binnen Itiwana, zoals haar toegankelijkheid en leukheid.  

 

Secretaris: 

Manon vertelt wat haar taken als Secretaris zijn: beheren van de mail, medebeheerder zijn 

van de rekening van Itiwana, contactpersoon met de Antropologen Beroepsvereniging (ABv) 

en voorzitter van de Reiscommissie.  

Verdieping: het onderhouden van mailcontact met externe organisaties en ingaan op 

samenwerkingen.  

Organisatie: het bijhouden en op orde brengen van de (digitale) archieven.  

 

Jorn vraagt of ze regelmatig een back-up maakt van het ledenbestand, aangezien de 

computers in het Hok traag en oud zijn.  

Manon geeft aan met Samoa een moment gepland te hebben om te kijken hoe dit moet en 

dat we een aanvraag voor nieuwe computers zullen indienen.  

Samoa geeft aan het contact met externe partijen een goed punt te vinden, maar vraagt of 

dit niet te veel werk is. 

Manon geeft aan bij externe activiteiten niet in de organisatie te zitten en enkel de 

inschrijvingen vanuit Itiwana zal reguleren.  

Samoa vraagt of bij de organisatie van de mappen ook de mappen van voorgaande besturen 

worden geordend. 

Manon geeft aan dat dit het geval is.  

Caroline vraagt hoe het contact met de ABv eruit zal komen te zien. 

Manon geeft aan dat er gekeken zal worden naar de mogelijkheden voor eventuele 

samenwerkingen van bijvoorbeeld evenementen.  

Janita geeft de tip om via leden van de WOM in contact te komen met de ABv.  

Eslin oppert het idee het digitale archief op een externe harde schijf te zetten en deze in het 

Hok te leggen. 

Lenne geeft de tip deze dan bij iemand thuis neer te leggen.  

Manon geeft aan dit een goed idee te vinden.  
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Penningmeester: 

Linde vertelt wat haar taken als Penningmeester zijn: het beheren van de rekening van 

Itiwana, hoofdverantwoordelijk voor de kledinglijn en voorzitter van de ICA-commissie.  

Verdieping: het kritisch beheren van het commissie-algemeen potje. Dit geld willen we 

inzetten voor activiteiten die voor verdieping zorgen. Met de kledinglijn het idee van het ‘All 

you Mead is love’ tasje voortzetten in nieuwe items. Leden betrekken bij de kledinglijn door 

ze de mogelijkheid te geven ontwerpen op te sturen.   

Organisatie: Er wordt een spaarplan opgesteld om de contributie over te hevelen. De 

financiële bestanden zal ze updaten en mappen organiseren. 

  

Wilke vraagt of de Lustrumcommissie zal werken met een aparte begroting.   

Linde geeft aan dat de begroting van de Lustrumcommissie de jaarkalender aanhoudt en dat 

het geld van het spaarplan voor de Lustrumcommissie vrij komt. Het budget zal aangevuld 

worden met een bijdrage van de faculteit en andere fondsen en sponsoren.  

Janita vraagt wat het verschil is tussen het potje commissie algemeen en het potje overig en 

of dit niet bij elkaar kan.  

Linde geeft aan dat het potje commissie algemeen echt alleen voor commissies is bedoeld, 

omdat dit geld afkomstig is van een commissie. Het komt namelijk uit de kluis van de 

Educom van de samenvattingen.   

Jorn vraagt of er op de volgende ALV een overzicht kan komen wat er met het geld gebeurt 

wat naar de LaSSA gaat.   

Lina geeft aan dat de financiën vorige jaren binnen de LaSSA wat vaag waren, maar hier dit 

jaar samen met Renée structuur in te brengen. Een financieel overzicht zal er komen.   

 

Assessor Onderwijs: 

Lina vertelt wat haar taken als Assessor Onderwijs zijn: het organiseren van de boekenactie, 

beheren Instagram, medeverantwoordelijk voor de kledinglijn en voorzitter van de Educom.  

Verdieping: op zoek gaan naar vernieuwingen. Contact zoeken met externe partijen om 

educatieve activiteiten mee te organiseren. Actief op zoek naar ideeën voor de kledinglijn.  

Organisatie: het zoeken van een nieuwe boekenleverancier in samenwerking met de 

gangverenigingen.  

 

Lenne vraagt waarom er gezocht wordt naar een nieuwe boekenleverancier. Er zijn voor 
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Itiwana niet veel problemen geweest en vraagt of we hierin niet te veel meegaan in het idee 

van de gangverenigingen.   

Lina geeft aan een slechte communicatie te hebben met de boekenleverancier en hierdoor 

problemen ervaart. Vandaar dat ook wij op zoek gaan naar een nieuwe leverancier.  

Claudia geeft aan een acquisitieoverleg te hebben gehad met de gangverenigingen. Bij het 

aangaan van een contract met een nieuwe leverancier zal elke vereniging een individueel 

contract krijgen. Wel wordt er gezamenlijk gezocht, omdat er dan een betere samenwerking 

met de leverancier bereikt kan worden.   

Renée vraagt of er een deadline is waarop we de nieuwe boekenleverancier willen hebben, 

aangezien de nieuwe boekenactie er al bijna aankomt.    

Lina geeft aan dat de nieuwe boekenleverancier pas zal zijn voor de boekenactie in 2018-

2019, omdat ook het huidige contract met de leverancier nog doorloopt.   

Tessa vraagt hoe Lina de bijdrage aan de informatievoorziening van Itiwana door het in de 

gaten houden van websites voor zich te zien.  

Lina geeft aan bedrijven en websites bedoeld voor antropologen in de gaten te willen 

houden op gebied van stages en activiteiten en dit te delen met de leden via Dumpiwana of 

posters.   

Tessa geeft aan geen Facebook te hebben, maar wel graag deze informatie te willen zien.   

Lina zegt dat ze posters zal maken en informatie ook eventueel op de site en in de Itiweek 

zal plaatsen.   

Thomas vraagt of we van verdieping een vast agendapunt gaan maken. Aangezien jullie 

allemaal willen werken aan verdieping, moet dit goed besproken worden om overlap te 

voorkomen.   

Laure geeft aan dat er nog geen vast agendapunt van is gemaakt en dat verdieping vooral zal 

inhouden dat we vaker willen ingaan op mails van externe partijen.   

Jorn vraagt aan de ALV of ze op de volgende ALV een update willen zien over de plannen 

rondom de nieuwe boekenleverancier.  

Lina geeft aan het met het bestuur te bespreken en een plan kan laten zien.  

Laure geeft aan dat we op de halfjaarlijkse ALV updates geven over dit soort vorderingen en 

stelt voor om op de halfjaarlijkse ALV te bespreken of er over het plan van de nieuwe 

boekenleverancier gestemd gaat worden.  

Eslin geeft de tip ook internationaal te kijken naar boekenleveranciers, aangezien veel 

boeken internationaal zijn.  
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Thomas geeft het advies op te letten dat het bestuur niet te vaak zelf op de Instagramfoto’s 

moet staan.  

 

Assessor Activiteiten: 

Bart vertelt wat zijn taken als Assessor Activiteiten zijn: voorzitter van de 

Activiteitencommissie en het begeleiden van het mentoraat.  

Verdieping: sommige activiteiten zullen in het Engels zijn, om de activiteiten voor iedereen 

toegankelijk te maken. Activiteiten zullen een inhoudelijke betekenis krijgen, bijvoorbeeld 

door op de lift dag een antropologische activiteit in te plannen.  

Organisatie: verantwoordelijkheid voor het mentorensysteem. Dit wil hij dit jaar uitbreiden 

en actief houden door activiteiten via de mentoren te promoten.  

 

Thomas vraagt wat er nieuw is aan het mentorensysteem.  

Bart geeft aan dat het nu uitgebreider is dan vorige jaren, doordat activiteiten meer 

gepromoot worden in de groepsapps. Ook heeft Rosalinde gevraagd of de mentoren kunnen 

bijspringen in het beantwoorden van praktische vragen, zodat zij hier minder tijd aan kwijt 

is. Er zal na het eerste half jaar een evaluatie zijn met Rosalinde.  

Jorn vraagt hoe Bart het dit jaar groter heeft gemaakt. 

Bart zegt het niet groter te hebben gemaakt met meer mentoren, maar door meer nadruk te 

leggen op het belang van het mentorensysteem het hele jaar door.  

Thomas vraagt of er hiermee al resultaat is geboekt.  

Bart geeft aan dat het een beetje is versloft, maar dat dit weer opgepakt zal worden door via 

het mentorensysteem activiteiten te promoten.  

Eslin en Janita geven de tip eens in de zoveel tijd een mentoren activiteit te organiseren om 

mentoren enthousiast en betrokken te houden.  

Lenne stelt voor dat dit geen grote activiteiten hoeven te zijn, maar een avondje naar de 

kroeg hier ook al voor kan zorgen. 

Lana geeft aan dat de activiteiten van de Acticom wel informele activiteiten zijn en 

waarschuwt dat de activiteiten van de Acticom niet moeten gaan lijken op die van de 

Educom.  

Thomas geeft aan dat er op moet worden gelet dat berichten in evenementen vanuit Iti 

Wana persoon worden geplaatst en niet vanuit een lid persoonlijk.   

Bart geeft aan hier op te zullen gaan letten.  
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Jorn wil een vraag stellen over het gala.  

Bart zegt hier bij het beleid van de Activiteitencommissie op in te gaan. 

 

Assessor Extern: 

Claudia vertelt wat haar taken als Assessor Extern zijn: voorzitter van de Acquisitie en 

Alumni commissie, voorzitter van de Lustrumcommissie, contactpersoon met de 

opleidingscommissie en het beheren van de Snapchataccount.   

Verdieping: het Snapchataccount van Itiwana nieuw leven inblazen door onder andere de 

Snapchat take-over te introduceren.  

Organisatie: contacten onderhouden door acquisitieoverleg met gangverenigingen en 

interfacultair acquisitie overleg.  

 

Thomas vraagt of het survivalweekend wat wellicht als activiteit georganiseerd gaat worden 

alleen voor alumni is.  

Claudia geeft aan dat dit inderdaad alleen voor alumni is. 

Eslin geeft de tip om dit duidelijker in het beleid aan te geven.  

Janita vraagt of niet gewoon iedereen welkom is. 

Laure vult aan dat er op de vorige ALV het idee was geopperd om een survivalweekend te 

organiseren alleen voor alumni en dat het dus een apart weekend zal worden.   

Wilke geeft als tip wel eerst te peilen of hier interesse voor is. 

Claudia zegt dat ze dit zal doen.  

Eslin geeft als tip om Jemma bij deze organisatie te betrekken, aangezien ze hier erg 

enthousiast over was.  

Claudia geeft aan dat dit een goede tip is en ze dit zal doorgeven aan haar opvolger, 

aangezien het survivalweekend waarschijnlijk pas volgend bestuursjaar zal plaatsvinden. 

Tessa vraagt hoe het Snapchataccount van Itiwana heet.    

Claudia geeft aan dat dit ‘itiwanasnap’ is en dat dit ook in de Itiweek staat. 

Thomas vraagt of er een Facebookgroep is voor alumni vanuit Itiwana.   

Claudia zegt dat er wel groepen zijn met alumni, maar dat deze niet officieel van Itiwana zijn. 

Uit de vorige ALV kwam de tip om deel te nemen in deze groepen om zo contacten te leggen 

en Claudia geeft aan dit te gaan doen.   

Lenne vraagt uit interesse hoe het met het CRM-systeem gaat. 

Claudia zegt er nog niet veel mee gedaan te hebben en contracten vooralsnog vooral te 
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bewaren in eigen bestanden, maar hier binnenkort naar te kijken en in te verdiepen. 

Lenne geeft aan dat het CRM-systeem handig is om te voorkomen dat elk jaar dezelfde 

bedrijven worden benaderd en geeft de tip het bij te gaan houden.  

Jorn geeft als tip iemand van de commissie hiervoor aansprakelijk te stellen.   

Thomas vraagt of Claudia uitgaande mails bijhoudt in de drive.   

Claudia geeft aan nog niet bezig te zijn geweest met de email van de commissie.   

 

Assessor Publicatie: 

Christien vertelt wat haar taken zijn als Assessor Publicatie: het beheren van de Instagram 

account, medebeheerder van het Snapchataccount, voorzitter van de Fotocommissie en 

hoofdredacteur van het Bulletin.  

Verdieping: promotie voortaan ook in het Engels om zo internationale studenten te 

betrekken. Het Dilemma op Dinsdag zal in de Instagramstory worden geplaatst waar mensen 

ook kunnen stemmen.  

Organisatie: wil een overzicht maken van de Facebookaccounts en andere mediakanalen van 

Itiwana, zodat dit duidelijk wordt. Heeft een WhatsApp groep aangemaakt met de 

promotieleden van alle commissies om zo in direct contact te staan met hen. Maakt de 

promotieagenda en deze wordt elke bestuursvergadering met het bestuur besproken. Gaat 

de website aanpassen door fouten en achterhaalde informatie ervan te verwijderen.  

 

Eslin geeft aan dit goede ideeën te vinden en het goed te vinden dat Christien zichzelf gaat 

uitdagen. Geeft dit ook als tip aan de rest van het bestuur. Blijf binnen je grenzen, maar 

probeer zoveel mogelijk wat je wil ook daadwerkelijk te doen.  

Eslin vraagt of er een geheel nieuwe website komt of dat de huidige website wordt 

aangepast.  

Christien zegt te willen kijken naar een nieuwe website, omdat het programma vervelend 

werkt.   

Eslin geeft aan dat er veel gratis opties zijn, maar dat betalen voor een website ook zeker als 

optie gezien kan worden.  

Jorn vraagt of de website ook beschikbaar wordt gemaakt om op je mobiel te bekijken.   

Christien zegt dat dit een mooi streven zou zijn en hiernaar gaat kijken.  

Eslin geeft als tip om bij zusterverenigingen om tips en ervaringen te vragen.  

Lana geeft toe dat de website frustrerend is en stelt voor te kijken of er iemand is die 
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verstand heeft van websites waarmee Christien kan samenwerken om dit ook deels uit 

handen te kunnen geven.  

Thomas vraagt hoe de WhatsApp groep met alle promotieleden verloopt.  

Christien geeft aan dat het contact makkelijk en direct is op deze manier en het dus goed 

bevalt.   

Thomas geeft aan het een slim idee te vinden, zodat je op deze manier mensen goed kunt 

pushen.   

Nola waarschuwt dat het bijhouden van de promotieagenda misschien veel werk is en 

Christien moet oppassen dat het niet te veel wordt.  

Jorn geeft aan gehoord te hebben dat Christien alle evenementen zelf aanmaakt en vraagt of 

dit niet te veel werk is.   

Christien geeft aan dat dit meevalt en het veel overzicht creëert.  

Laure vult aan dat we dit binnen het bestuur ook in de gaten houden.  

Lenne oppert het idee op de drive een format te zetten van hoe je een evenement aanmaakt 

en welke informatie je hier allemaal voor nodig hebt om zo duidelijke afspraken hierover te 

maken.  

Christien vindt dit een handige tip. 

Thomas geeft aan dat er met berichten op gelet moet worden dat niet elk bericht begint met 

‘Lieve Iti’s’  

Lana vraagt of er is nagedacht over het maken van een almanak.  

Christien geeft aan dat het veel werk is om te maken en het misschien niet nodig is dat er 

ieder jaar een exemplaar verschijnt. Wel een goed idee voor het lustrumjaar.   

 

Acquisitie & Alumnicommissie: 

Claudia ligt de commissie toe aan hand van de beleidspijlers.  

Verdieping: de nieuwsbrief wordt uitgebreid, waarbij ook relevante informatie van buiten 

Itiwana gedeeld wordt.  

Organisatie: een grotere commissie dan vorig jaar zal zorgen voor een goed taakverdeling. Er 

worden vaste vergadermomenten en evaluatiemomenten gepland.  

 

Lenne geeft aan dat voorgaande jaren de commissie wat stroef verliep en geeft als tip de 

commissieleden goed gemotiveerd te houden.  

Claudia geeft aan goed gemotiveerde commissieleden te hebben en een takenlijst bij t zullen 
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houden.  

Lenne vraagt of Claudia met de commissie besproken heeft hoe het voorgaande jaren is 

gegaan, zodat ze zich hier bewust van zijn.  

Claudia geeft aan dit gedaan te hebben.  

Samoa geeft aan het een goed idee te vinden de nieuwsbrief uit te breiden. 

 

Activiteitencommissie: 

Bart ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: zo veel mogelijk afwisseling in activiteiten nastreven en de eerste activiteiten 

van het jaar laagdrempelig en gratis houden.  

Organisatie: evaluatiemomenten inplannen om dan te kijken wat er goed gaat en beter kan.  

 

Lana geeft aan dat in het beleid twee verschillende frequenties van evalueren zijn genoemd 

en geeft aan dat Bart hier één lijn in moet trekken.  

Lana geeft als tip een groot evaluatiemoment te plannen voor de halfjaarlijkse ALV.  

Lana vraagt waarom er afgelopen maand geen activiteit is georganiseerd en waarschuwt dat 

je zo mensen kun verliezen en de inzet van je commissie kan verlagen.  

Bart geeft aan dat de week voor de filmavond erg druk was voor hem en er daardoor geen 

tijd was om een activiteit te organiseren.  

Lana vraagt of de commissie dan niet zelfstandig de filmavond had kunnen organiseren.  

Bart geeft aan dat dit wellicht een optie was, maar omdat het de eerste activiteit was dit 

graag samen met zijn commissie deed.  

Lana geeft aan dat Bart op de jaarplanning moet letten, omdat het anders moeilijk wordt de 

hoeveelheid activiteiten te behalen.  

Laure geeft aan dat de activiteiten van de Fotocommissie en de Activiteitencommissie wel 

gepland waren, maar door omstandigheden niet door konden gaan en dat we hier rekening 

mee zullen houden voor komende maanden.  

Bart geeft aan dat we borrels en thee- en tosti-uurtjes groter hebben aangepakt om hiervoor 

te compenseren.  

Jorn geeft aan dat vorige jaren veel winst is gemaakt op gala en dat vorige ALV is besproken 

dat men een meer bijzonder gala wil. Jorn vraagt wat Barts plannen hiervoor zijn.  

Bart geeft aan terug te willen naar hoe het twee jaar geleden was geregeld met de winst.  

Jorn vraagt hoeveel winst er wordt in begroot.  
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Bart antwoordt het percentage niet precies te weten.   

Lana geeft aan dat er vorig jaar een factuur niet binnen is gekomen, waardoor er veel winst 

is gemaakt.   

Laure vult aan dat het niet de bedoeling is om veel winst te maken.  

Jorn geeft als tip wel goed te kijken naar hoeveel winst je wil maken, omdat je de rest van je 

begroting hierop gaat aanpassen.  

Laure geeft aan dat er rekening mee zal worden gehouden.  

Bart zegt dat in de komende bestuursvergadering de prijs van de galakaartjes met het 

bestuur wordt besproken.  

Lenne vraagt of in de activiteiten voor het gala al veel geld gaat zitten.  

Bart geeft aan hier rekening mee te houden en niet nu al het geld al op te maken.  

 

Bulletin: 

Christien ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: aan he begin van het jaar aan commissieleden vragen wat ze willen leren en hier 

rekening mee houden. Er komt een nieuwe rubriek ‘Chat met Jet’ zodat leden meer 

betrokken worden bij het Bulletin.  

Organisatie: met het digitaliseren van het Bulletin wil Christien voortzetten op de opzet van 

Nola.  

 

Educatiecommissie: 

Lina ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: samenwerkingen aangaan met externe partijen, zoals het organiseren van de 

Amnesty schrijfmarathon en in gesprek gaan met Ekklesia over een eventuele 

samenwerking.   

Organisatie: communiceren met Christien om de promotie goed te laten verlopen en 

communicatie met het WDO om overlap in activiteiten te voorkomen.  

 

Renée vraagt of het uiterlijk een week van tevoren promoten van activiteiten wellicht wat 

kort van tevoren is.  

Lana vult aan dat ook uit de enquête naar voren kwam dat leden het fijner vinden als 

activiteiten eerder gepromoot worden.  

Laure geeft aan dat de promotie uiterlijk een week van tevoren plaatsvindt, dus liever ook al 
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eerder.   

 

Fotocommissie: 

Christien ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: de ITI Talk zal in het Engels georganiseerd worden, zodat deze toegankelijk is 

voor iedereen. Aan docenten wordt een bijdrage of aanwezigheid voor deze activiteit 

gevraagd. Aan commissieleden vragen wat ze willen leren dit jaar en hierop inspelen. Vaker 

aftermovies maken van activiteiten.  

Organisatie: op tijd beginnen met de organisatie van de ITI Talk en een goede taakverdeling 

opstellen. Er is dit jaar een penningmeester in de commissie om de financiën van de ITI Talk 

en de verkoop van polaroids op activiteiten goed te laten verlopen.  

 

Eslin oppert het idee om met de organisatie van de ITI Talk samen te werken met 

studentenvereniging ISN, omdat we aangeven meer internationaal en extern te willen gaan.  

Eslin vraagt of de ITI Talk weer op het FSW zal plaatsvinden, omdat het vorig jaar krap werd 

met de sluitingstijd van het FSW.   

Vicky geeft aan dat ze vorig jaar met de ITI Talk zoveel mogelijk mensen wilden, maar hier dit 

jaar op te zullen letten en naar te kijken.   

Nola geeft aan dat ze het goed vindt dat er dit jaar een Penningmeester is, omdat het vorig 

jaar krap was met het geld.   

Christien geeft aan dat de commissie dit jaar meer geld heeft gekregen van Itiwana, dus 

hoopt dit probleem dit jaar niet te krijgen.   

Nola vraagt of de commissie van plan is fotohoekjes te creëren op activiteiten.   

Christien antwoordt dat ze dit van plan zijn en voor de Halloweenborrel al dingen geknutseld 

te hebben tijdens het knutseluurtje.  

Lana vraagt of de commissie dit jaar weer gebruik wil maken van polaroids. Vorig jaar was 

het bij toeval goedkoop uitgevallen, maar dat er op moet worden gelet dat het niet te duur 

wordt.   

Christien zegt hierover in overleg te gaan met Bart en Linde.    

Lenne vraagt of de commissie de ITI Talk ook dit jaar weer groots wil aanpakken. Het was 

vorig jaar een groot succes, waardoor het wellicht moeilijk is dit te overtreffen en nieuwe 

sprekers te vinden.  

Christien zegt al ideeën te hebben om dit aan te pakken en gaat hier met haar commissie 
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over in overleg.  

Lenne stelt voor om misschien samen te werken met de Educatiecommissie en de 

Lustrumcommissie.  

Nola geeft aan dat het handig is contact te houden met sprekers van vorig jaar om zo via hen 

aan nieuwe contacten te komen.  

Wilke geeft aan dat er vorig jaar fotografen waren benaderd die niet konden en dat zij 

wellicht opnieuw benaderd kunnen worden.  

Thomas complimenteert Christien dat ze aandacht besteed aan de persoonlijke leerdoelen 

van commissieleden.   

Christien bedankt Thomas voor dit compliment.  

 

ICA-commissie: 

Linde ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: om het niveau van de ICA hoog te houden, zal er na het uitkomen van elke ICA 

een evaluatiemoment plaatsvinden.  

Organisatie: er wordt gezocht naar een nieuwe drukker, deze staat nog niet vast. 

Transparantie waarborgen binnen de commissie in drukke periodes, om elkaar waar nodig 

zo goed mogelijk te kunnen helpen.  

 

Lustrumcommissie: 

Claudia ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: organiseren van activiteiten die gelinkt zijn aan antropologie. 

Organisatie: de commissie zal van januari 2018 tot december 2018. Er zal een draaiboek 

worden opgesteld voor de Lustrumcommissie, zodat deze in de toekomst gebruikt kan 

worden.   

 

19.38 Anne en Sarah verlaten de zaal, 30 aanwezigen en 12 machtigingen. 

Lenne geeft aan dat er met het plannen van een ledenweekend op tijd begonnen moet 

worden.  

Claudia geeft aan dat het idee geopperd is door een lid van Itiwana en de details van dit idee 

nog bekeken moeten worden.   

Lenne geeft als tip op tijd te beginnen met de commissie, zodat de commissieleden 

gemotiveerd blijven.  



 

Studievereniging Itiwana     Telefoonnummer: 071-5274025 
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07)    Girorekening: 6239697 
2333 AK      info@itiwana.org 
Leiden       www.itiwana.org 

Claudia geeft aan dat ze binnenkort al gaat samenzitten met de commissie.  

Lana vraagt of de commissie in het nieuwe bestuursjaar (2018-2019) nieuwe 

commissieleden krijgt.   

Claudia antwoordt dat de commissie uit dezelfde leden zal blijven bestaan en er alleen een 

nieuw bestuurslid bij zal komen.  

Lana geeft aan dat ze het goed vindt dat hier duidelijkheid over is.   

Jorn geeft aan dat het handig is als er een eerstejaars in de commissie plaatsneemt. 

Aangezien er dan een kans aanwezig is dat dit lid over vijf jaar nog actief is bij Itiwana en als 

contactpersoon voor de volgende Lustrumcommissie kan fungeren.    

Claudia geeft aan dit een goed idee te vinden, maar dat ze moet oppassen dat de commissie 

niet te groot wordt, omdat dit de organisatie kan vermoeilijken.  

Janita vraagt wie de contactpersoon is binnen het instituut.  

Claudia antwoordt dat ze in gesprek is gegaan met Anna van de Laar (student-lid van het 

Dagelijks Bestuur) over wat het instituut zou willen voor het lustrum.  

Eslin geeft als tip goed te kijken wie Claudia benaderd.  

Claudia heeft plannen voor een educatief congres en gaat peilen bij de faculteit of ze 

interesse hebben om hierbij bij te dragen.   

Janita vraagt of het komend jaar lustrumjaar is voor de opleiding zelf.  

Claudia geeft aan dat uit het gesprek met Anna bleek dat er vanuit het instituut geen 

interesse is om volgend jaar uit te pakken.   

Lenne geeft als tip de vaste bijdrage van de faculteit van het lustrum in de VerO te 

bespreken. 

Laure geeft aan dat we straks zullen stemmen over de oprichting van de Lustrumcommissie.   

 

Mentoraat: 

Bart ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: het mentorensysteem zal gebruikt worden om activiteiten te promoten om 

eerstejaars zo bij de vereniging te betrekken.  

Organisatie: aangezien Bart vorig jaar zelf in het Mentoraat heeft gezeten, kan hij het 

Mentoraat goed ondersteunen. In het budget wordt ruimte vrijgehouden om weer een 

eerstejaarsweekend reünie te organiseren.  

 

Jorn vraagt of er al is gekeken naar een locatie voor het eerstejaarsweekend. Hij vraagt of er 
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gekeken wordt naar alternatieve locaties, omdat de bus naar België best duur is.  

Bart geeft aan dat de commissie het er unaniem over eens was dat de locatie leuk is en goed 

betaalbaar.  

Jorn geeft aan dat er goedkopere locaties zijn in de buurt wat de kosten voor de bus zouden 

verlagen.   

Wilke geeft aan dat de begroting vorig jaar goed is rondgekomen. De locatie in België is niet 

te duur en de locatie is mooi en goed gelegen.    

Bart geeft aan te kijken naar andere locaties, maar de locatie in België als back-up houdt.  

Jorn geeft als tip op te letten niet te veel geld uit te geven aan de locatie.   

Thomas geeft als tip goed bij te houden naar welke locaties er gezocht is, zodat dit duidelijk 

is voor volgende jaren.  

 

Reiscommissie: 

Manon ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers. 

Verdieping: bij het kiezen van de bestemming en activiteiten wordt gekeken of dit 

antropologisch interessant is.  

Organisatie: om overzicht te creëren is er iemand hoofdbeheerder gemaakt van de mail. 

Voor, tijdens en na de reis zal er geëvalueerd worden over praktische en persoonlijke zaken. 

Om een goed teamgevoel te creëren worden vergaderingen in informele settingen 

gehouden.  

 

Lana geeft als tip goed op deadlines van betalingen te letten 

Thomas vraagt wie contactpersoon is met het LUF en hoe het contact tot nu toe verloopt. 

Manon antwoordt dat dit Mirjam is en dat er al een eerste gesprek met het LUF heeft 

plaatsgevonden. Dit was een positief gesprek.  

Samoa vraagt of er gekeken is naar de afgenomen enquête van vorig jaar en of dit niet 

thuishoort in het beleid onder ‘Verdieping’ 

Manon geeft aan dat er al gekeken is naar de resultaten van de enquête en deze worden 

meegenomen. Het staat inderdaad niet in het beleid, dus Manon geeft aan dit nog te willen 

toevoegen. Ook zal er komend jaar na de reis een nieuwe enquête worden opgesteld.  

Thomas vraagt om welke enquête dit gaat. 

Samoa legt uit dat deze enquête is afgenomen onder leden die mee waren op reis om zo te 

evalueren op de reis.  



 

Studievereniging Itiwana     Telefoonnummer: 071-5274025 
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07)    Girorekening: 6239697 
2333 AK      info@itiwana.org 
Leiden       www.itiwana.org 

 

Survivalcommissie: 

Laure ligt de commissie toe aan hand van de beleidspeilers.  

Verdieping: tijdens het weekend zal er een afwisseling zijn van actieve spellen en 

ontspanning. De survivaldag zal dit jaar geïntroduceerd worden in de vorm van een 

teambuilding of survivalworkshop.  

Organisatie: de data voor het survivalweekend zullen op tijd gepland worden om een 

overlap met het LaSSA weekend te voorkomen.  

 

Eslin geeft aan het idee van de survivaldag leuk te vinden. Als tip geeft Eslin om Geerte te 

benaderen, omdat zij wellicht ideeën heeft om deze dag in te vullen.  

 

Bespreken/toelichten Begroting 2017/2018 

Linde ligt enkele puntjes van de begroting toe.  

Puntje 8: Er is afgelopen jaren gespaard voor een extra grote alumni activiteit dit jaar.  

Puntje 9: Er is geld gevonden van verkochte samenvattingen van de Educom. Dit geld gaat 

naar het potje commissie algemeen.  

Puntje 15: Door de digitalisering van het Bulletin, is het budget met €100,-- omlaag gegaan.  

Puntje 17: Het budget voor de Fotocommissie is met €15,- omhoog gegaan, omdat het 

budget vorig jaar krap was door de polaroids en de ITI Talk.  

Puntje 21: Het budget voor de Survivalcommissie is hetzelfde gebleven ondanks dat er vorig 

jaar geld overbleef. Het budget is hetzelfde gebleven, zodat er dit jaar een extra survival dag 

georganiseerd kan worden.  

Puntje 38: Het lidmaatschap voor Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) is verhoogd 

naar €10,-. 

Puntje 41: Er is een nieuw spaarplan om de contributie over te hevelen. Hier komt Linde 

later op terug.  

Puntje 42: Het bedrag voor het spaarplan voor het hok-meubilair is met €50 verlaagd, omdat 

hier al veel voor gespaard is en er geen grote uitgaven op de planning staan.  

 

Thomas vraagt of het klopt dat de acquisitie minder hoog is begroot dan voorgaande jaren.  

Linde geeft aan dat dit klopt en dat ze denkt met €1150 rond te kunnen komen met het 

behouden van contracten en opstellen van nieuwe contracten.   
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Janita vraagt of we over het wijzigingen van het spaarplan van het hokmeubulair niet 

moeten stemmen.   

Caroline vult aan dat er inderdaad over dit spaarplan gestemd moet worden, omdat het 

gewijzigd is.  

Laure geeft aan dat we dit straks zullen gaan doen.   

Linde ligt het spaarplan om de contributie over te hevelen toe. Elk jaar vind aan het eind van 

het bestuursjaar de incasso plaats voor de contributie. In feite betaal je met je lidmaatschap 

dus niet voor de activiteiten die in dat jaar plaatsvinden. Er wordt met het spaarplan een 

bedrag van ongeveer €4900,- opgespaard. Jaarlijks zal er €100,- hiervoor opzij gezet worden. 

Daarnaast zal geld wat onverwacht overblijft aan het einde van een jaar bij het spaarplan 

worden gevoegd.  

Jorn vraagt of het op deze manier dus een spaarplan van 34 jaar wordt.  

Linde geeft aan dat het inderdaad lang zal duren. 

Caroline vult aan dat er soms aan het eind van het jaar geld over blijft wat bij het geld van 

het spaarplan kan worden gevoegd. Ook als het potje onvoorzien niet wordt gebruikt, kan 

dit naar het spaarplan om het zo korter te maken.  

Janita geeft aan dit een goed plan te vinden, maar vraagt zich af of dit officieel wel mag. 

Caroline geeft aan dat dit mag. 

Lenne vult aan dat er niet gestreefd moet gaan worden om aan het eind van het jaar geld 

over te houden om dit bij het spaarplan te kunnen voegen.  

Janita geeft aan dat het inderdaad het idee is dat je geen winst maakt met de vereniging, 

dus dat we moeten behoeden om niet expres geld over te houden.   

Eslin vraagt aan Nola of zij denkt dat €65,- wel genoeg is voor de Fotocommissie.  

Nola denkt van wel, aangezien er ook inkomsten komen van de verkochte polaroids en 

entree voor de ITI Talk voor externen.  

Caroline vult aan dat de Fotocommissie ook een beroep kan doen op het commissie 

algemeen potje als ze niet rondkomen.  

 

Laure stelt voor eerst pauze te houden en dan te stemmen. 

Janita stelt voor eerst te stemmen en dan pauze te houden.  

Eslin geeft aan dat als Manon nog iets wil toevoegen en Bart nog iets wil aanpassen aan het 

beleid, op het beleid wordt gestemd onder voorbehoud dat deze dingen nog worden 

aangepast.  
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Stemmen voor aanpassen van het spaarplan van het hokmeubulair van €100 naar €50. 

42 stemmen voor de aanpassing van het spaarplan. 

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden. 

Aanpassing van het spaarplan is goedgekeurd.  

 

Stemmen voor het opstellen van het spaarplan voor het overhevelen van de contributie.  

37 stemmen voor goedkeuring spaarplan. 

0 stemmen tegen. 

5 stemmen onthouden.  

Spaarplan voor het overhevelen van de contributie is goedgekeurd.  

 

Stemmen voor goedkeuring van de begroting 2017-2018. 

40 stemmen voor goedkeuring van de begroting. 

0 stemmen tegen. 

2 stemmen onthouden.  

Begroting 2017-2018 is goedgekeurd.  

 

Stemmen voor goedkeuring oprichten Lustrumcommissie 

42 stemmen voor oprichting Lustrumcommissie.  

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden. 

Oprichting van de Lustrumcommissie wordt goedgekeurd.  

Lustrumcommissie wordt ingeslagen.  

 

Stemmen voor goedkeuring Beleidsplan onder voorbehoud van genoemde aanpassingen.  

38 stemmen voor goedkeuring Beleidsplan 

0 stemmen tegen 

4 stemmen onthouden 

Beleidsplan is goedgekeurd.  
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Pauze  

20.31 Wisse, Kira, Amber, Lena, Tessa verlaten de zaal.  

20.31 Sarah komt de zaal binnen.  

20.31 Nola dient een machtiging van Tessa in. 

20.31 Lenne trekt haar machtiging voor Sarah terug.  

26 aanwezigen, 12 machtigingen.   

 

WDO 

Kyra stelt zichzelf voor als voorzitter van het WDO en stelt Stella voor als penningmeester. 

Vanavond zal de realisatie van afgelopen jaar en de begroting van komend jaar 

gepresenteerd worden. 

Stella geeft aan dat de begroting hetzelfde is gebleven ten opzichte van vorig jaar. De balans 

van vorig jaar is positief: er is €44,49 overgebleven. Dit bedrag gaat naar de lustrum 

spaarrekening. De begroting voor 2017-2018 betreft €367. Dit is 8% van de contributie van 

Itiwana. Er is gemiddeld €60 per activiteit begroot. De ene activiteit zal uiteraard duurder 

uitvallen dan de andere, maar dat is nu nog moeilijk in te schatten. 

Janita vraagt hoe het kan dat er zo weinig geld is uitgegeven bij de pubquiz. 

Stella geeft aan dat er alleen geld nodig was om een prijs te kopen voor de winnaars.  

Bart merkt op dat vorig jaar het budget van de Wulavogelveldwerkavond is overschreden, 

maar er dit jaar wel weer hetzelfde geld begroot is en vraagt waarom dit zo is.  

Stella geeft aan dat er vorig jaar veel grote uitgaven waren voor dingen die dit jaar weer 

gebruikt zullen gaan worden, dus dat er dit jaar minder uitgaven zullen zijn.  

 

LaSSA 

Renée geeft aan dat ze met het LaSSA-bestuur een korter beleid te maken, zodat dit 

overzichtelijker is. Ook zullen er draaiboeken opgesteld worden om door te geven aan het 

volgende bestuur.  

Lina vult aan dat er op financieel gebied nog weinig structuur is en dat ze dit in het komende 

jaar willen gaan creëren. Bij de halfjaarlijkse ALV zal een financieel verslag getoond worden. 

Samoa vraagt of bij de halfjaarlijkse ALV de begroting of het financieel verslag zal worden 

getoond.  

Lina antwoord dat de begroting dan af is en getoond wordt met daarbij de realisatie van de 

eerste activiteiten.   
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Lenne geeft aan dat het grootste probleem binnen LaSSA was dat iedereen zich vooral 

focuste op zijn eigen bezigheden en vraagt zich af hoe dit jaar zal worden aangepakt. 

Renée geeft aan dat er al een taakverdeling is gemaakt en dat ze er op deze manier op 

hopen toe te zien.  

Lenne geeft aan dat het liftweekend vorig jaar niet geheel verantwoord was en geeft als tip 

hier volgend jaar goed op te letten.   

Samoa vraagt waar we de jaarplanning kunnen vinden.  

Renée geeft aan dat er een beleid komt en deze wellicht ook op de site van Itiwana geplaatst 

kan worden.  

Samoa vraagt of dit ook op bijvoorbeeld Facebook kan verschijnen.  

Renée geeft aan dat dit kan en er een Facebookpagina van LaSSA is en een persoon LaSSA.  

 

L.A.M.M. 

Laure vat de ingestuurde brief van het L.A.M.M. kort samen. Het gaat om de oprichting van 

een mannengezelschap wat de genderbalans binnen Itiwana wil herstellen. Het doel van dit 

mannengezelschap is niet een tweedeling binnen Itiwana te veroorzaken. Het moet een plek 

worden om samen te komen. Het L.A.M.M. zal activiteiten organiseren, zoals onder andere 

een borrel of een feest.  

Laure geeft het woord aan Jorn. 

Jorn start PowerPoint betreffende L.A.M.M. Thomas en Maurits komen naar voren.  

Jorn geeft aan dat de brief met enige dosis van humor geschreven is, maar het een serieus 

probleem is dat mannen minder actief zijn binnen Itiwana. Met het L.A.M.M. zal er een plek 

gecreëerd worden waar mannen met elkaar naar Itiwana activiteiten kunnen gaan. Het 

L.A.M.M. staat voor Leids Antropologisch Mannengezelschap Mead. Mead houdt zich veel 

bezig met genderverhoudingen en is daarom aangesteld als beschermvrouw.  

Er is een enquête gehouden onder mannen waarbij 75% van de respondenten aangeeft 

geïnteresseerd te zijn in de oprichting van het L.A.M.M. en 25% van de respondenten 

(voorlopig) niet naar Itiwana activiteiten gaat. Het L.A.M.M. is bedoeld om meer mannen bij 

Itiwana te betrekken en mee te nemen naar de Itiwana activiteiten. Het is dan ook zeker 

geen kritiek of aanval op Itiwana. 

  

Lana vraagt hoeveel mensen er op de enquête hebben gereageerd. 

Jorn geeft aan dat dit er 25 waren.  



 

Studievereniging Itiwana     Telefoonnummer: 071-5274025 
Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07)    Girorekening: 6239697 
2333 AK      info@itiwana.org 
Leiden       www.itiwana.org 

Linde vraagt of ze tot nu toe alleen contact hebben gehad met mannelijke leden van Itiwana. 

Jorn geeft aan dat dit tot op dit moment nog wel het geval is. Er zijn mannen aangesproken 

en betrokken bij activiteiten. Het is geen kritiek op Itiwana, maar kan wel een oplossing 

bieden.  

Laure merkt op dat er al een WhatsApp groep is en vraagt wat de meerwaarde is om dit 

mannengezelschap op te richten.  

Jorn geeft aan dat als Itiwana het idee steunt ze via Itiwana alle mannen binnen Itiwana 

kunnen mailen om hen voor activiteiten uit te nodigen.  

Lenne geeft aan dat de vraag wat je gender is met reden van het inschrijfformulier is 

verwijderd en we dit dus ook niet meer doorvoeren in ons ledenbestand. Ze stelt voor dat 

als er een mail verstuurd moet worden deze naar elk lid wordt gestuurd en dat iedereen 

toegang moet kunnen krijgen tot de activiteiten.  

Jorn geeft aan dat het gezelschap in essentie een mannengezelschap blijft, maar het zeker 

geen doel is om een tweedeling met vrouwen te creëren. Daarom wil het L.A.M.M. ook 

gezamenlijke borrels organiseren. Maar het L.A.M.M. richt zich vooral op het probleem van 

betrokkenheid van mannen en wil deze discrepantie oplossen.  

Claudia vraagt of er ook leden voor het L.A.M.M. buiten Itiwana geworven worden.  

Jorn geeft aan dat ze beginnen met het werven van leden binnen Itiwana, maar dat er later 

wellicht iets geregeld kan worden met het instituut om ook buiten Itiwana te promoten.  

 

Eslin vraagt wat Thomas en Maurits ervan vinden. 

Thomas geeft aan de enquête te hebben gemaakt.  

Eslin vraagt wat volgens hem de meerwaarde van het L.A.M.M. zou zijn.  

Thomas geeft aan dat hij merkt dat mannen niet te springen staan om een knutselactiviteit 

en hij mannelijke aanwezigheid binnen Itiwana soms mist.  

Eslin concludeert dat de oprichters van het L.A.M.M. iets mannelijks missen, maar vraagt 

zich af waar dit dan precies in zit. Ze vraagt of de activiteiten dan niet gewoon aangepast 

moeten worden in plaats van dat er een gezelschap wordt opgericht om dit probleem op te 

lossen.  

Jorn geeft aan dat het niet ligt aan de activiteiten, aangezien dit te maken heeft met 

persoonlijke voorkeur en niets te maken heeft met gender.  

Eslin geeft aan dat er wel echt een plan moet komen om het probleem aan te passen.  

Jorn geeft aan dat het probleem is dat mannen niet snel aansluiting vinden binnen Itiwana, 
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doordat er nu eenmaal minder mannen zijn.  

20.54 Lily verlaat de zaal. 25 aanwezigen, 12 machtigingen.  

Eslin geeft aan dat als ze het gevoel hebben dat er meer problemen zijn omtrent dit 

onderwerp, ze deze problemen moeten opzoeken en er een oplossing voor vinden.  

 

Lana geeft als tip de resultaten van de enquête van het L.A.M.M. door te spelen naar 

Itiwana.   

Lenne geeft aan dat de genderverhouding nu eenmaal zo verdeeld is en dat er daarom 

activiteiten als knutselen niet afgeschaft moeten worden, omdat er ook veel enthousiasme 

voor is.   

Eslin vraagt of Jorn al deze punten opschrijft, zodat ze meegenomen kunnen worden.  

Jorn geeft aan dat er genotuleerd wordt en hij deze notulen zal nalezen.  

Myrthe stelt voor de mailtjes te sturen naar alle leden van Itiwana en vrouwen ook te 

betrekken bij activiteiten.  

Jorn geeft aan dat ze inderdaad wellicht vrouwen kunnen meenemen op activiteiten.  

Laure is benieuwd naar de praktische zaken en vraagt waarom het L.A.M.M. een gezelschap 

wil worden en geen commissie. Een commissie impliceert meer betrokkenheid en past 

wellicht beter bij Itiwana.  

Jorn antwoordt dat er intern een functieverdeling zal zijn en het L.A.M.M. geen geld vraagt 

van Itiwana. Als gezelschap ben je dus volledig onafhankelijk. Net zoals het WDO en LaSSA 

wil het L.A.M.M. onafhankelijk zijn.  

Linde vraagt waarom het L.A.M.M. onafhankelijk wil zijn, maar tegelijkertijd ook aan Itiwana 

vraagt haar leden te mailen om op de hoogte te brengen van het L.A.M.M. 

Jorn geeft aan dat het L.A.M.M. niet afhankelijk wil zijn van Itiwana, maar haar steun wel 

nodig heeft bij de promotie en communicatie van activiteiten.  

Claudia vraagt hoe de ALV dan invloed kan hebben op beslissingen van het L.A.M.M. als ze 

onafhankelijk zijn.  

Jorn geeft aan dat de ALV invloed heeft op het wel of niet ondersteunen van het L.A.M.M. 

Het is alleen niet de bedoeling dat de ALV invloed gaat hebben op de activiteiten die 

georganiseerd gaan worden.  

Nola vraagt of het L.A.M.M.  na het werven van leden binnen Itiwana ook leden gaat werven 

buiten Itiwana en vraagt zich af of ook niet-Itiwana leden dan lid kunnen worden van het 

L.A.M.M.  
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Jorn geeft aan dat dan inderdaad iedereen lid kan worden, als je maar Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Leiden studeert.  

Maurits geeft aan dat het niet het doel is extern actief leden te werven om heel groot te 

worden.   

Lenne vraagt of het ook de bedoeling is dat het L.A.M.M. mannen introduceert bij Itiwana.  

Jorn geeft aan dat dit zeker de bedoeling is en dat ze mannen willen introduceren op 

activiteiten van Itiwana, opdat ze later misschien lid worden.   

 

Jorn ligt de moties toe. De eerste betreft het ondersteunen van het idee van de oprichting 

van het L.A.M.M. De tweede vraagt om de goedkeuring van het organiseren voor een feest 

voor leden van Itiwana. Dit wordt bekostigd door entreegeld wat betaald zal moeten 

worden. De derde vraagt goedkeuring voor het sturen van een eenmalige email naar alle 

leden van Itiwana om ze op de hoogte te stellen van het bestaan van het L.A.M.M. en 

vervolgens jaarlijks een mail te sturen naar alle nieuwe mannelijke leden van Itiwana. De 

vierde betreft de goedkeuring voor het krijgen van een eigen email adres binnen het 

emailaccount van Itiwana.   

Samoa vraagt wat nu precies de eerste motie is.  

Jorn geeft aan dat de motie als volgt luidt: ik steun het idee van dit mannengezelschap.  

Janita kaart het probleem van inclusiviteit aan. Vrouwen en mensen die liever geen gender 

aannemen worden buitengesloten.    

Jorn geeft aan dat het een goed idee is om alle leden van Itiwana te mailen en uit te nodigen.  

Janita geeft aan dat het probleem ook zit in de naam van het gezelschap.   

Jorn geeft aan niet te weten het anders te moeten noemen, aangezien het gezelschap wel 

om mannen draait. Iedereen is welkom, maar de naam al behouden blijven. De naam hoeft 

ook niet bepalend te zijn voor wie je uitnodigt en wie je zich welkom laat voelen.  

Myrthe geeft aan dat de naam ‘mannengezelschap’ afschrikkend kan zijn.  

Eslin vraagt zich het wat, waarom, hoe en het doel van het mannengezelschap af. Ze is 

positief over de vorming van de vriendengroep, maar vraagt zich af in hoeverre de 

verbinding met Itiwana van belang is.  

Janita oppert het idee om tijdens de ELCID het L.A.M.M. te introduceren, te promoten en zo 

leden werven.   

Jorn geeft aan dat ze willen beginnen met mannen binnen Itiwana.  

Eslin vraagt welke meerwaarde de link met Itiwana dan heeft als het L.A.M.M. klein wil 
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beginnen.  

Jorn geeft aan geen gegevens van mannen te hebben, dus nu niks te kunnen doen om 

activiteiten te promoten en mannen te werven.  

Claudia vraagt wat de meerwaarde van een gezelschap in ten opzichte van een WhatsApp 

groep.  

Jorn geeft aan dat ze als gezelschap toestemming kunnen krijgen om via Itiwana leden te 

mailen en activiteiten te promoten. Het L.A.M.M. wil activiteiten gaan organiseren, maar wil 

eerst weten of hiervoor interesse is binnen Itiwana.  

Janita geeft aan dat je om in de Itiweek te komen geen onderdeel hoeft te zijn van Itiwana 

door de rubriek ‘niet-iwana’ en er ook op Dumpiwana gepromoot kan worden.  

Eslin stelt voor berichten te sturen van het L.A.M.M. via Itiwana, zodat berichten niet vanuit 

Itiwana zelf lijken te komen.  

Samoa vraagt wat het steunen van het L.A.M.M. bij de eerste motie nu precies inhoudt.  

Maurits geeft aan dat je met het instemmen van de eerste motie het L.A.M.M. erkent.  

Jorn vult aan dat het L.A.M.M. voor zichzelf een duidelijk beeld wil voor waar ze aan toe zijn 

en hoe groot de steun en interesse is.  

Lana geeft aan het een mooi initiatief te vinden, omdat het L.A.M.M. het beste met Itiwana 

voor heeft. De samenwerking is misschien nog niet helemaal duidelijk, maar ze sluiten een 

samenwerking zeker niet uit en het is goed dat er initiatief hierin wordt ondernomen.  

Vera vraagt of het L.A.M.M. al geprobeerd heeft zonder de steun van Itiwana activiteiten te 

promoten en leden te werven.  

Jorn geeft aan dat ze hiermee bezig zijn, maar nu zekerheden nodig hebben, omdat ze een 

datum willen plannen voor een feest. Deze willen ze in samenwerking met Itiwana plannen 

om dubbele agenda’s te voorkomen.  

Lana concludeert dat het L.A.M.M. dus Itiwana nodig heeft om mailtjes naar leden te 

kunnen sturen en in samenwerking activiteiten wil organiseren.  

Jorn geeft aan dat dit klopt. Als de ALV hiermee instemt, weet het L.A.M.M. wat iedereen 

erover vindt en hoeft het bestuur hier niet alleen over te beslissen.  

Kyra vraagt of het L.A.M.M. al heeft geprobeerd via het instituut mails te sturen naar 

mannelijke studenten.  

Jorn geeft aan dat dit nog niet geprobeerd is, maar wel met docenten te hebben gemaild. 

Het is voor het L.A.M.M. goed om bij het instituut aan te kunnen geven dat ze samenwerken 

met Itiwana, om zo meer serieus genomen te worden.  
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Claudia vraagt of er al een bestuur binnen het L.A.M.M. is.  

Jorn geeft aan dat het bestuur er als volgt uit ziet: Maurits als Penningmeester, Thomas als 

Secretaris, Gijs als assessor en Jorn als voorzitter.  

Bart vraagt of er contributie voor het L.A.M.M. gevraagd zal worden.  

Jorn geeft aan dat dit niet zal gebeuren en er entree gevraagd zal worden bij activiteiten om 

eventuele kosten te dekken.  

 

Er wordt gestemd over de eerste motie: Ik erken de ongelijke genderverhoudingen binnen 

de studie Antropologie. Het L.A.M.M. wil meer mannen bij Itiwana betrekken en dit vind ik 

een mooi initiatief.  

15 stemmen voor erkenning van het L.A.M.M. 

0 stemmen tegen 

22 stemmen onthouden 

De motie wordt aangenomen, het L.A.M.M. is erkend.  

 

Jorn dient de tweede motie in: Ik vind het een goed idee dat het L.A.M.M. een feest of borrel 

organiseert en ik geeft Itiwana toestemming dit te promoten in de Itiweek en op facebook.  

De datum voor het feest of de borrel zal in overleg zijn met het bestuur om een dubbele 

agenda te voorkomen.  

Caroline vraagt of de Iti Wana persoon op Facebook het evenement aanmaakt of dat het 

L.A.M.M. dit zelf doet.  

Jorn geeft aan dat er ook een L.A.M.M.-pagina aangemaakt kan worden, maar wil wel dat de 

evenementen worden gedeeld in de Itiwana facebookgroep en niet alleen op Dumpiwana.  

Laure stelt voor over te gaan tot stemmen en vraagt Jorn nog een keer te formuleren wat de 

promotie van het L.A.M.M. door Itiwana in zal houden.  

Jorn geeft aan dat evenementen van het L.A.M.M. door Iti Wana persoon aangemaakt zullen 

worden en in de Itiwana facebookgroep gedeeld zullen worden 

 

Er wordt gestemd over de tweede motie: Ik vind het een goed idee dat het L.A.M.M. een 

feest of borrel organiseert en ik geeft Itiwana toestemming dit te promoten in de Itiweek en 

op facebook. 

9 stemmen voor promotie van het L.A.M.M. door Itiwana 

9 stemmen tegen 
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19 stemmen onthouden 

De motie is verworpen. 

 

Jorn vraagt aan de ALV hoe het L.A.M.M. dan leden van Itiwana moet uitnodigen voor 

activiteiten.  

Vicky stelt voor het op dezelfde manier als het WDO aan te pakken. Een eigen pagina maken, 

zelf evenementen aanmaken en deze delen in de facebookgroep van Itiwana.  

 

Jorn gaat over tot de derde motie: Ik geef Itiwana toestemming eenmalig een email te sturen 

naar al haar leden over de oprichting van het L.A.M.M. en vervolgens jaarlijks een mail te 

sturen naar alle nieuwe leden over het bestaan van het L.A.M.M. 

Lenne geeft aan dat de voorwaarde hiervoor zal zijn dat het L.A.M.M. iedereen de 

mogelijkheid geeft om lid te kunnen worden en naar activiteiten te komen.   

Eslin vraagt of deze email vanuit Itiwana of vanuit het L.A.M.M. wordt verstuurd.  

Jorn geeft aan dat het L.A.M.M. de email zal opstellen en deze zal doorsturen naar Manon.  

Eslin vraagt of Manons naam dan onder de email komt. 

Jorn geeft aan dat het een doorgestuurd bericht zal worden en wordt ondertekend door het 

L.A.M.M. 

Renée vraagt of deze email dit jaar al verstuurd zal worden. 

Jorn geeft aan dat dit zo is en de email wil sturen nadat er goedkeuring voor is.  

Renée geeft aan dat nieuwe leden een email krijgen met informatie over de boekenactie 

vanuit het mentoraat en vraagt of het L.A.M.M. zich dan in deze brief wil voorstellen.  

Jorn geeft aan dit een goed idee te vinden.  

Janita vraagt of de eenmalige email ook naar alumni leden gestuurd zal worden.  

Jorn geeft aan dat dit het geval zal zijn.  

 

Er wordt gestemd over de derde motie: Ik geef Itiwana toestemming eenmalig een email te 

sturen naar al haar leden over de oprichting van het L.A.M.M. en vervolgens via de jaarlijkse 

informatie-email nieuwe leden op de hoogte te brengen van het bestaan van het L.A.M.M. 

19 stemmen voor het mailen van Itiwana leden over het L.A.M.M. 

1 stem tegen 

7 stemmen onthouden  

De motie is aangenomen.  
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Jorn vraagt aan de ALV of ze het een leuk idee vinden dat er een activiteit georganiseerd 

gaat worden door het L.A.M.M. 

De ALV geeft aan dit een leuk idee te vinden.  

Myrthe geeft aan dat er wel een stappenplan uitgewerkt moet worden.  

Jorn geeft aan dat ze dit zullen doen en van start zullen gaan met de voorbereidingen nu ze 

het enthousiasme van de ALV hebben.  

 

Discussie betreffende het Beleidsplan 2017/2018 

Geen discussie 

 

Evaluatie Bestuur en Itiwana vanaf de wissel tot nu 

21:39 Thomas, Stella, Kyra verlaten de zaal. 24 aanwezigen, 10 machtigingen.  

Lenne vraagt het bestuur hoe ze het vinden gaan. 

Laure geeft aan dat het goed gaat en we elkaar steeds beter leren kennen.  

Linde vult aan dat we elkaar nog best aardig vinden.  

Laure vraagt de ALV hoe zij het vinden gaan.  

Lenne geeft aan dat er veel leuke en enthousiaste ideeën zijn en ze vindt dat het bestuur nu 

al veel heeft geleerd. Ze geeft aan dat ze op zichzelf moeten blijven letten en moeten blijven 

genieten.  

Lana vult aan dat ze vooral ook van elkaar moeten genieten.  

Laure vraagt Vera hoe zij het tot nu toe vindt gaan.  

Vera geeft aan als eerstejaars geen vergelijkingsmateriaal te hebben, maar alles goed vindt 

gaan en ook leuk vindt.  

Samoa vindt dat het bestuur het goed doet, maar moet letten op aanwezigheid bij 

activiteiten en borrels. Het geeft een goede uitstraling om volledig aanwezig te zijn en 

voorkomt gedoe binnen het bestuur.  

Eslin geeft aan dat het bestuur lekker moet genieten, ambitieus moet blijven, domme dingen 

moet doen en vooral ook tijd voor jezelf nemen.  

 

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

Nola heeft een almanak gemaakt voor studiejaar 2016-2017. Er zal een email verstuurd 

worden naar de leden, zodat ze hem kunnen bestellen. Er worden er evenveel besteld als 
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aangevraagd. De kosten zullen op ongeveer €27,- uitkomen.    

 

Sluiting 

De Beleids-ALV wordt gesloten om 21.43. 

 

 


