
 

 
Notulen 
Wissel-ALV van Itiwana, 25e bestuur 
27 september - 18:00  
Locatie: Café ‘t Keizertje 

 

1. Opening  

Laure opent de vergadering om 18.03 op donderdag 27 september 2018.  

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Laure geeft aan dat Claudia er nog niet is. Ze heeft een verplicht college tot 19.00. Haar stukken slaan 

we over totdat ze er zelf is, mocht dit nodig zijn. Verder heeft de beamer wat kuren en zal Manon 

moeten notuleren en scrollen voor de beamer. Als het verslag op de beamer achterloopt, moet de 

ALV even aangeven dat hij verder moet.  

3. Vaststellen agenda  

Laure geeft aan dat het WDO eerder op de agenda zal worden geplaatst, omdat zij eerder weg 

moeten vanavond. Voor de bespreking jaarverslag komt dus het WDO aan het woord.  

Jorn vraagt of Laure het Huishoudelijk Reglement ook wil goedkeuren vandaag en geeft aan dat dit 

niet kan, omdat het niet is meegestuurd met de uitnodiging voor de ALV.  

Laure geeft aan dat het om een kleine wijziging zal gaan, dus het wel goed gekeurd kan worden 

vanavond. 

Lenne stelt voor om straks naar de inhoud ervan te kijken.  

4. Benoeming stemcommissie  

Laure vraagt de ALV wie willen plaatsnemen in de stemcommissie.  

Lenne en Samoa stellen zich beschikbaar en tellen 18 aanwezigen.  

5. Goedkeuren notulen Halfjaarlijkse-ALV 8-03-2018 

Stemming voor goedkeuring van de notulen van de Halfjaarlijkse ALV 

16 stemmen voor. 

0 stemmen tegen. 

2 stemmen onthouden zich.  

De notulen van de Halfjaarlijkse ALV worden goedgekeurd.  

6. WDO 

Stella vertelt dat er vorig jaar zes in plaats van acht activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierdoor is er 

wat geld over. De Virtual Reality workshop was iets duurder dan de rest, maar was erg succesvol. De 

Wulavogelveldwerkavond is door gebrek aan deelnemende masterstudenten niet door gegaan. 

Binnen het WDO bestuur liep de samenwerking niet altijd even lekker, waardoor de promotie soms 

wat stroef verliep.  

Max geeft aan dat komend jaar ook het WDO een lustrum jaar viert. Er komt voornamelijk nadruk op 

de dies en het congres in samenwerking met Itiwana. Er is een grote kas van spaargeld voor dit 

lustrum. De begroting voor dit jaar zal volgen op de Beleids-ALV.  

Lenne vraagt hoe het WDO dit jaar mensen wil trekken om naar de activiteiten te komen.  

Max vertelt dat het bestuur nu is opgebouwd met leden uit iedere jaar laag van de studie en de 

master en dat dit kan helpen in de promotie. Het congres zal Engelstalig worden om het groter 

publiek aan te trekken.  

Anne vraagt hoeveel activiteiten er zullen zijn. 



 

Max antwoordt acht en benadrukt dat er alles aan zal worden gedaan om de 

Wulavogelveldwerkavond di jaar wel door te laten gaan. Drie activiteiten staan al vast. De 

Wulavogelveldwerkavond, de dies en de tombola. Het congres komt hier bij, dus zijn er al vier 

vaststaande activiteiten komend jaar 

Laure vraagt of er verder nog vragen zijn en wenst WDO succes komend jaar.  

6. Bespreken/toelichten Jaarverslag  

Laure vertelt dat het jaarverslag gebaseerd was op twee beleidspeilers: verdieping en organisatie. 

Met verdieping wilden we focussen op studie gerelateerde zaken. Organisatie richtte zich op de 

dagelijkse gang van zaken en het ordenen van de archieven, zodat er een goede basis wordt 

gecreëerd voor het lustrumjaar. Niet elk puntje van het jaarverslag zal worden besproken. Vragen 

kunnen uiteraard overal over gesteld worden. 

Laure gaat in op Itiwana Algemeen. Ze vertelt dat er in april een gesprek met Odessa is geweest. Er 

zijn toen ideeën bedacht om de borrels drukbezochter te maken. Dit is goed gelukt door de 

georganiseerde themaborrels. Helaas is er begin dit jaar miscommunicatie geweest met Odessa en 

heeft er een nieuw gesprek plaatsgevonden. In oktober kan er nog in Odessa geborreld worden met 

de bestaande deal. Hierna moet gekeken worden of we er nog terecht kunnen, aangezien Odessa ook 

in verbouwing is. Wellicht moet er dus op zoek gegaan worden naar een nieuwe locatie. 

De afschaffing van het geliefde tosti ijzer zorgde ervoor dat we de uurtjes creatiever moesten 

invullen. Dit is goed gelukt met onder andere een chocoladefondue uurtje. De variatie vond het 

bestuur zelf leuk en werd goed ontvangen bij de leden.  

Op het ordenen van de archieven komt Manon straks terug. Door de nieuwe, Europese AVG wet 

werden we hier ook toe gedwongen. Er is een privacy register en een privacy verklaring opgesteld. 

Deze vernieuwingen zijn ook opgenomen in het algemene draaiboek en in het huishoudelijk 

regelement, waar we straks nog op terug komen.  

Dit jaar zijn we voor de studiereis begonnen met de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur 

door posters, flyers en instagramstories. Voor volgend jaar stellen we voor om voor de studiereis een 

interesse uurtje te organiseren en na de studiereis een borrel met oud-besturen. Het eerder werven 

van een nieuw bestuur is ons goed bevallen, aangezien dit zo ook beter aansloot op de cursussen 

vanuit de faculteit.  

Wilke vraagt of bestaande leden ook iets moeten ondertekenen voor de nieuwe privacy wet.  

Laure geeft aan dat dit niet actief gebeurt, maar het opgenomen wordt in het HR en dit wordt 

ingestemd op de ALV. Als lid ga je hier automatisch mee akkoord als je je lidmaatschap verlengt.  

Lenne stelt voor om de zoveel tijd een nieuwe kroeg te kiezen voor de borrels. Misschien kunnen de 

kroegen dan ook sneller een deal voor een avond maken.  

Voorzitter 

Laure geeft aan genoten te hebben van haar jaar als voorzitter, veel geleerd heeft in het aansturen 

van een team en heel dankbaar is met dit team te hebben samengewerkt. Het contact met het WDO 

liep matig in het tweede semester. In juni is er een overleg geweest met beide oude en nieuwe 

besturen om te evalueren en afspraken te maken voor komend jaar. Dit was erg nuttig en Laure heeft 

vertrouwen in het nieuwe bestuur. Daarnaast heeft Laure meegeholpen bij de organisatie van het 

interfacultair congres. Dit vond ze heel leuk om te doen door het contact met andere verenigingen en 

ook veel van geleerd. Verder hing het dilemma op dinsdag er elke week en werd goed ontvangen door 

leden. Tot slot was het haar persoonlijke doel evaluatiemomenten een creatieve invulling te geven. Ze 

vond het leuk nieuwe methoden te verzinnen en de evaluaties actief en speels in te vullen. Dit zorgde 

voor leuke reacties binnen het bestuur.  

Samoa vraagt of alle draaiboeken van bestuursleden zijn bijgewerkt. 

Laure zegt dit niet effectief gecontroleerd te hebben, maar dit wel op tijd heeft meegedeeld en 

meerder keren heeft herhaald. De opvolgers hebben hun draaiboeken inmiddels ontvangen.   

Lenne vraagt hoe Laure zelf gemotiveerd bleef in plaats van enkel het bestuur te motiveren.   

Laure geeft aan dat motivatiemomentjes ook vanuit het bestuur kwamen en haar zo motiveerde.   



 

Secretaris 

Manon vertelt dat het vriendenbestand van persoon Iti Wana is bijgewerkt, zodat nu enkel leden van 

Itiwana vrienden zijn met Iti Wana. Alle niet-leden zijn dus verwijderd als vriend. Zo kunnen enkel 

leden nog worden uitgenodigd door Iti Wana voor evenementen. Hetzelfde is gebeurd met de 

besloten Facebookgroep van Itiwana. Als de Facebookgroep weer in gebruik wordt genomen is deze 

dus gereed. Daarnaast zijn de archieven geordend. Zowel die in de gang als in het hok. In de 

gangarchieven zijn vooral mappen bij elkaar gevoegd om zo ruimte te winnen. Alle gevonden Bulletins 

zijn naar het Bulletinarchief in het hokarchief verplaatst. Ook het ICA archief is uitgezocht en 

geordend. Daarnaast zijn de posters uitgezocht, waar mogelijk geordend op jaar en zijn alle posters 

gedigitaliseerd. Het plan was deze ook op Mediawana te plaatsen, maar door een verkeerd format 

van de bestanden is dit nog niet voor de ALV gelukt. Ook zijn alle dubbele bestanden in het online 

archief, de public mappen, verwijderd. Voor het nieuwe bestuur is slechts een raamwerk van mappen 

opgesteld. Tot slot is het archief AVG proof gemaakt. Financiën worden nog tot maximaal zeven jaar 

bewaard, volgens richtlijnen van de universiteit, en oude paspoortkopieën van de Reiscommissie zijn 

vernietigd. De inschrijfformulieren zijn op achternaam geordend en de formulieren van mensen die 

geen lid meer zijn van de vereniging zijn vernietigd. Vanaf nu kunnen de inschrijfformulieren van 

leden die zich uitschrijven dus makkelijk worden opgezocht om ze te vernietigen.  

Jorn vraagt of de ICA- en Bulletinarchieven compleet zijn. 

Manon geeft aan dat dit grotendeels het geval is maar sommige exemplaren onvindbaar zijn.  

Samoa zegt trots te zijn op Manon en vraagt of dit overzicht goed doorgegeven kan worden aan het 

nieuwe bestuur, zodat dit overzicht er ook blijft.  

Manon geeft aan alle wijzigingen te hebben opgenomen in het draaiboek voor de secretaris. 

 

Penningmeester 

Linde geeft aan dat het een lang en leuk jaar is geweest. Het was niet altijd een gemakkelijk jaar, maar 

wel erg van genoten. De incasso vond ze erg leuk om uit te voeren en heeft hiermee ook iets nieuws 

geleerd. Som was het lastig de penningmeesters van de commissies goed te begeleiden en 

informeren. De informatie leek niet altijd goed over te komen. Wel in geslaagd om telkens samen te 

zitten en hier orde over te houden. De creativiteit van de kledinglijn vond ze een leuke aanvulling op 

haar functie. Daarnaast heeft ze samengezeten met de penningmeester van de lustrumcommissie om 

voor een goed financieel overzicht te zorgen.  

Samoa vraagt of Linde dingen kan aanraden om penningmeesters van commissies te begeleiden. 

Linde zegt dat er in het begin van het jaar een goed gesprek nodig is, zodat de boodschap goed wordt 

overgebracht en alles duidelijk is. Het is belangrijk dat de penningmeesters hun verantwoordelijkheid 

ook zelf voelen. 

Lenne vraagt of het bestuur hier misschien ook in kan helpen.  

Linde geeft aan dat het inderdaad kan helpen als de penningmeester van de commissie goed 

begeleidt wordt door de voorzitter.  

Claudia komt binnen 18.33, 19 aanwezigen.  

Assessor Onderwijs 

Lina zegt veel geleerd te hebben van afgelopen jaar. Ze heeft actief contact gezocht met Matthijs 

betreft stagevacatures. Alle nieuwe stages stuurde hij sinds dien door naar Lina, zodat ze op de 

website geplaatst konden worden. De boekenactie in het tweede semester verliep niet heel soepel. 

De boeken werden bij mensen thuis geleverd in plaats van in het hok. Zo waren er geen vaste 

momenten om mensen zich met het ophalen van de boeken in te schrijven. Dit is opgelost door 

inschrijfmomenten in te plannen en het inschrijven ook op de introductiedag te promoten. Het 

wisselen van boekenleverancier is niet gelukt. Wel is er veel informatie over potentiele nieuwe 

leveranciers verzameld.  

Renée vraagt of gangverenigingen ook nog steeds dezelfde boekenleverancier hebben.  

Lina geeft aan dat de gangverenigingen hier nog steeds bij zitten. Andere antropologieverenigingen in 



 

Nederland hebben wel veelal andere leveranciers. Hier is vooral informatie bij verzameld.  

Renée vraagt of er veel boeken zijn besteld. 

Lina zegt dat het er wel minder zijn geweest.  

Lenne maakt complimenten over Lina’s aanpak met de promotie van stages. Matthijs is nu ook 

actiever op de blackboardpagina over stages. 

Assessor Activiteiten 

Bart geeft aan dat het FSW feest niet is doorgegaan. De promotie begon te laat. De kosten die 

gemaakt zijn, zijn verdeeld onder alle verenigingen. Hopelijk kan het feest volgend jaar wel doorgaan. 

Er zijn geen verdiepende activiteiten door de Acticom georganiseerd, omdat ze dit beter vonden om 

aan de Educom over te laten. Ze zijn met de commissie niet langs gegaan bij activiteiten van andere 

verenigingen. Wel hebben de commissieleden individueel activiteiten bezocht om inspiratie op te 

doen. Na elke activiteit is er geëvalueerd. Zeker de evaluatie na eindfeest was succesvol voor de 

organisatie van het wisselfeest.  

Samoa vraagt of het niet een idee is om de Acticom te betrekken in de organisatie van borrels nu deze 

ook vaak een thema hebben of dat Bart denkt dat het beter is om dit aan het bestuur over te laten.  

Bart zegt dat het leuk is voor het bestuur om het zelf te doen. Dat het misschien wat veel wordt om 

dit bij de commissie erbij te doen. Het zou wel als extra taak kunnen zijn voor de functie als dit in de 

toekomst weer een losse functie wordt.  

Lenne geeft aan dat ze het jammer vindt dat het FSW feest niet doorging, omdat dit veel doet voor de 

sfeer.  

Assessor Extern 

Claudia vertelt dat er geen nieuwe contracten zijn gesloten dit jaar. Wel is er geld opgehaald met de 

boekenactie en is Itiwana aangemeld bij Sponsorkliks wat geld oplevert. Er is een sponsor 

weggevallen, wat helaas niet gecompenseerd kon worden. Verder heeft ze deelgenomen aan 

facultaire alumni overleggen. Er komt binnenkort een groot congres, geregeld en gefinancierd door de 

instituten van de faculteit. Bestuursleden zullen op deze dag verwacht worden om een handje te 

helpen. Het CRM systeem is dit jaar niet toegepast, omdat de werking ervan lastig onder de knie te 

krijgen was. Er is in plaats hiervan gebruik gemaakt van een gedeelde drive. Volgend jaar kan Kira met 

Jorn samenzitten om het systeem onder de knie te krijgen. Daarnaast moet er gekeken worden aan 

welk website adres het systeem gekoppeld is, aangezien de huidige website binnen enkele tijd van het 

net zal worden gehaald.  

Lenne heeft een vraag van Tessa vanuit de WOM. Ze vraagt of het niet een idee is om acquisitie 

faculteitsbreed op te zetten.    

Claudia geeft aan begin van het jaar hier overleg over te hebben gehad. Hier werd alleen geen 

consensus in bereikt door uiteenlopende mogelijkheden en invullingen van commissies of functies.   

Lenne geeft als tip dit misschien volgend jaar weer op te pakken en opnieuw te proberen.  

Jorn reageert dat grotere verenigingen vaak andere behoeftes hebben betreffende acquisitie, dus het 

lastig kan zijn een verdeling te maken onder de verenigingen.   

Lenne zegt dat je een bedrijf bijvoorbeeld wel vier losse contracten kunt aanbieden vanuit de 

verenigingen en het zo aantrekkelijker is voor een bedrijf.   

Claudia zegt dat dit besproken is in het overleg, maar een gezamenlijk aanbod doen ook lastig is 

vanwege privacy regels.   

Assessor Publicatie 

Christien adviseert voor het beheer van de Instagram volgend jaar samen te werken met de Fotocom. 

Het kan er voor een bestuurslid vaak bij in schieten om dit goed bij te houden. Er is een testperiode 

geweest op het gebruik van de openbare Facebookpagina van Itiwana. Dit gebruik is na deze periode 

voortgezet. De statistieken van de openbare pagina zijn op een rijtje gezet. Het is lastig de resultaten 

te vergelijken met de gesloten pagina, maar de resultaten zijn zeker voordelig. De voortzetting van 

het gebruik van de openbare pagina wordt dan ook aangeraden. Leden worden nog uitgenodigd door 



 

persoon Iti Wana. Hier kun je alleen maar maximaal 50 mensen mee uitnodigen. Andere verenigingen 

hebben alle bestuursleden als medebeheerder om zo meer mensen uit te nodigen.  

Stella verlaat de zaal om 18:54, 18 aanwezigen. 

Jorn vraagt of alleen persoon Iti Wana beheerder is van de pagina.  

Christien zegt zelf beheerder te zijn en alle bestuursleden medebeheerder. Voordeel is ook dat ze nu 

op de universiteit kan werken.  

Lenne vraagt of er ook is gekeken naar de betrokkenheid van de pagina.   

Christien zegt dat de betrokkenheid groter is bij de openbare pagina.  

Wilke vraagt of Christien ook Dumpiwana beheert. 

Christien zegt dat de secretaris dit doet.  

Wilke zegt dat ze het leuk vindt dat berichten van bedrijven worden gecommuniceerd op Dumpiwana.  

Christien zegt dat er ook bewust voor is gekozen dat enkel Manon hier berichten op plaatst. 

Jorn vraagt of alles wat Itiwana binnen krijgt gecommuniceerd wordt op Dumpiwana.  

Manon zegt dat hierin wel geselecteerd wordt en dit binnen het bestuur wordt overlegd.   

Christien laat de ALV de nieuwe website zien welke ze gemaakt heeft in samenwerking met Lina. Er is 

gebruikt gemaakt van een nieuw programma waar Jorn ervaring mee had. De website is veel visueler 

met veel foto’s en verschillende snelknop buttons. Ook kunnen de Facebookactiviteiten nu direct met 

een link op de website worden geplaatst. Veel pagina’s hebben nog steeds de zelfde inhoud, alleen in 

een mooier jasje gestoken. Bij de pagina van Mediawana staat nu een kleine foto impressie bij de link. 

Er is een nieuwe pagina met nieuws waarop belangrijke nieuwtjes gedeeld kunnen worden, zoals de 

kledinglijn of berichten vanuit de universiteit. Ook is de privacyverklaring te vinden op de website. 

Afhankelijk van hoeveel budget er voor de website vrijkomt, zou de mogelijkheid er kunnen komen 

om voor elk lid een account aan te maken. Hiermee kunnen ze dan inloggen op de website. Hier 

zouden dan mogelijkheden van een webshop en het besloten tonen van foto’s gerealiseerd kunnen 

worden.  

Renée vraagt wat het voordeel is van de inlogfunctie. 

Christien geeft aan dat we zo zaken voor niet-leden kunnen verbergen. Zoals een webshop 

bijvoorbeeld.  

Lenne vraagt of de boekenactie op deze manier ook zou kunnen. 

Christien zegt dat dit het geval is en het Bulletin hier bijvoorbeeld ook geplaatst zou kunnen worden.  

Jorn oppert een onderwerp voor het discussieblok: wat is het plan als er niet genoeg geld is voor de 

log in functie? 

Lana komt binnen om 19.08 , 19 aanwezigen 

Alumni en acquisitiecommissie 

Claudia geeft aan dat er geen nieuwe contracten zijn gerealiseerd en er binnen de commissie geen 

gebruik is gemaakt van het CRM systeem. Er is gepeild voor de interesse voor een survivalweekend 

voor alumni. Wegens geringe interesse zijn hier geen stappen in ondernomen. Wel komt er dit jaar 

het ledenweekend wat ook voor alumni is. De duurzaamheidsdag is enthousiast ontvangen. Het is 

leuk om dergelijke activiteit in congresvorm vaker te organiseren. Op tijd promoten is erg belangrijk. 

Het kan helpen om de datum al aan het begin van het jaar vast te stellen.  

Samoa complimenteert Claudia dat ze goed bezig is geweest met de alumni. Ze vraagt zich af wat 

Claudia dit jaar hierin anders heeft gedaan.  

Claudia geeft aan dat ze met regelmaat heeft vergaderd, wat motiveerde om aan de slag te gaan. 

Aangezien acquisitie een persoonlijke taak is, kan het moeilijk zijn dit gezamenlijk op te pakken. Een 

tip hiervoor is om gezamenlijk trainingen te volgen. Ook is de nieuwsbrief vernieuwd en was dit een 

gezamenlijk project.  

Jorn vraagt of er nog nieuwe alumni leden bij zijn gekomen dit jaar.  

Claudia geeft aan dat iemand lid is geworden op de duurzaamheidsdag.  



 

Jorn vraagt of Claudia tips heeft hoe je het beste kan omgaan met wanneer de acquisitie tegenvalt.  

Claudia zegt dit goed besproken te hebben met Kira. Er moet vooral meer achteraan gezeten worden.  

Activiteitencommissie 

Bart vermeldt dat de taakverdeling in de loop van het jaar is veranderd, maar dit goed is verlopen en 

opgepakt door de commissie. De promotie is niet altijd goed geweest. Er moeten goede afspraken 

gemaakt worden over wie er eindverantwoordelijk is voor de promotie, de voorzitter of het lid 

promotie. Het opstellen van een promotieplan kan hierbij helpen. Ook kan je op Facebook instellen 

dat er berichten automatisch worden gepost op een bepaald tijdstip.  

Jorn stelt voor om misschien leden van de commissie tot Facebookbeheerder te maken.  

Christien zegt hier met Sarah naar gekeken te hebben.  

Samoa vraagt hoe Bart de communicatie tussen de Acticom en het bestuur heeft ervaren.  

Bart geeft aan een goede communicatie te hebben gehad. Er zijn goede afspraken gemaakt over wie 

er wanneer aanwezig was en wat er van bestuursleden verwacht werd.  

Wilke vraagt of er dit jaar ook veel winst is gemaakt op het gala. 

Bart geeft aan dat dit het geval is en dat dit is gebruikt voor activiteiten. Volgend jaar zal dit minder 

zijn door het budget. 

Lana geeft aan in haar bestuursjaar veel kritiek te hebben gehad op de winst van het gala en vraagt of 

dit iets is waar over blijft worden nagedacht. 

Claudia geeft aan dat er vanwege het lustrumjaar al veel geregeld is voor het gala en er dit jaar 

waarschijnlijk minder winst zal worden gemaakt.  

Bart geeft aan dat een beetje winst op gala ook fijn is om andere feesten toegankelijker te maken, dus 

dat er dus zeker over na is gedacht.  

Bulletincommissie 

Christien vertelt dat er geen grote persoonlijke doelen binnen de commissie waren, maar er veel 

ruimte is gelaten om commissieleden te laten groeien. De oplages zien er dan ook anders uit ten 

opzichte van elkaar, omdat de ervaring per uitgave groeide. Er had ook gekozen kunnen worden voor 

meer consistentie, maar door deze veranderingen was er ook meer ruimte voor groei. Chat met Jet 

was een nieuwe rubriek die goed is ontvangen.  

Samoa geeft aan het goed te vinden dat Christien kans heeft gegeven om te groeien. De eerste oplage 

was misschien te informeel met grappige plaatjes, dus blijf hierop letten als bestuurslid. 

Christien geeft aan dat Anouk veel ervaring met lay-out heeft opgedaan en volgend jaar ook verder 

gaat in de commissie. Zij kan haar ervaringen dus gaan meenemen.  

Lenne stelt een andere invulling van de Bulletincommissie voor. Wellicht in andere vorm dan een 

tijdschrift, bijvoorbeeld een soort blog. We moeten niet bang zijn los te laten van bestaande ideeën.  

Samoa vult aan dat dit goed gecombineerd kan worden met foto’s. 

Jorn vindt dat het ook juist de kracht is dat het nog steeds een tijdschrift is.  

Anne vraagt of Christien voorkeur geeft aan een vaste lay-out of een veranderende.  

Christien zegt dat een basis lay-out met ruimte voor kleine veranderingen top zou zijn.  

Caroline komt binnen om 19.24 met een machtiging van Jemma, 20 aanwezigen, 1 machtiging.  

Educatiecommissie 

Lina vertelt dat er dit jaar is samengewerkt met de studievereniging archeologie voor een 

combilezing. Het kostte enige moeite en energie, maar het was erg leuk een samenwerking aan te 

gaan. Met een toch net andere insteek, sloot het erg aan op antropologie. Er is geregeerd op de 

feedback uit de enquête door een Chinese kaligrafie workshop te organiseren, welke goed werd 

ontvangen.  

Renée vindt het een goede om vaker samenwerkingen met andere verenigingen aan te gaan om zo 

meer verdieping te geven aan een activiteit. De schrijfmarathon was ook erg leuk, misschien dat 

zoiets ook eens met de hele FSW georganiseerd kan worden.  



 

Lenne geeft aan dat alles wat Lina nu zegt ook in het verslag kan worden gezet. Dat is waardevolle 

informatie om later terug te lezen.  

Fotocommissie 

Christien vertelt dat de Iti talk is dit jaar in het Engels georganiseerd. Dit is een meerwaarde, zodat ook 

internationale studenten kunnen komen. De opkomst lag wel iets lager. Er zijn al wat sprekers die dit 

jaar niet konden, maar wellicht volgend jaar wel. Dit zal doorgegeven worden aan Sarah. Er is veder 

meegewerkt met het instituut voor de fotowedstrijd. Veel hulp was er niet nodig, maar wel aanwezig 

geweest en meegedacht. Ook is dit jaar de Instax Polaroid camera gekocht. De kosten zijn zowel door 

de Fotocom als door de Acticom terug verdiend.  

Lenne vraagt of de Iti talk jaarlijks doorgezet moet worden.  

Christien geeft aan dat het leuk is om te organiseren, maar voor de interesse van de leden wellicht 

niet nodig. Misschien moet het minder vaak georganiseerd worden en dan grootser worden 

aangepakt.  

Wilke geeft als tip ook te kijken naar documentairemakers.  

Jorn stelt voor hierin misschien samen te werken met de Educom.  

Veronie komt binnen om 19.31, 21 aanwezigen, 1 machtiging. 

ICAcommissie 

Linde zegt de evaluatie van de Halfjaarlijkse ALV te hebben opgepakt en rekening mee heeft 

gehouden bij het maken van de tweede ICA. Er is gekozen voor een toegankelijker thema, zodat meer 

schrijvers benaderd konden worden. De opmaak is verbeterd te opzichte van de eerste keer. De sfeer 

binnen de commissie was soms lastig, omdat iedereen erg druk was met andere dingen. Als afsluiting 

is er geëvalueerd op de laatste ICA en is de commissie uiteten geweest.  

Lustrumcommissie 

Claudia geeft aan dat er nog veel handjes in haar beleid staan. Dit komt doordat de commissie nog 

een half jaar door werkt. Alles gaat tot nu toe erg goed en er wordt met regelmaat vergaderd. De 

bekendmakingsborrel is al geweest en was druk, leuk en succesvol. Er gaat nog een gesprek gepland 

worden met het nieuwe bestuur om plannen af te stemmen. Met een nieuw bestuurslid in de 

commissie moet dit wel goed komen. Het ledenweekend, een workshop in november en de 

lustrumweek in december staan nog op de planning.  

Samoa vraagt hoe de samenwerking met het instituut verloopt.  

Claudia geeft aan in gesprek te zijn, maar dat er nog niet veel enthousiasme is.  

Mentoraat 

Bart geeft aan geprobeerd te hebben het mentorensysteem groter te maken. Door omstandigheden 

ging dit niet altijd even goed. Dit draagt hij over op het mentoraat, waarmee het mentorensysteem 

meer een taak wordt van de commissie dan van een bestuursfunctie. Er zal geen EJW reünie komen 

door gebrek aan budget en het niet zien van de grote meerwaarde door een kleinere groep 

eerstejaars dit jaar.  

Lenne stelt voor de organisatie hiervan alsnog te proberen door mensen zelf geld in te laten leggen, 

om zo actieve eerstejaars wel betrokken te houden.  

Bart geeft aan dat dit ook geëvalueerd is binnen het mentoraat. 

Lena geeft aan dat de eerstejaars ook juist de activiteiten met ouderejaars leuker vonden.  

Samoa merkt op dat er steeds minder eerstejaars mee lijken te gaan op EJW en zegt dat de drempel 

misschien verlaagd kan worden door minder ver weg te gaan.  

Bart zegt dat dit niet als reden werd aangegeven waarom mensen niet mee wilden.  

Wilke geeft aan dat met de internationalisering van de studie de universiteit verwacht dat er volgend 

jaar meer eerstejaars zullen komen.  

Kira zegt hierover te hebben nagedacht en denkt dat internationals zich waarschijnlijk ook meer 

willen binden aan de studievereniging voor het leggen van contacten. De locatie kan dus nog een jaar 



 

geprobeerd worden. 

Jorn zegt dat het nooit kwaad kan om naar een andere locatie te zoeken.  

Lenne zegt dat het mentoraat op tijd moet zijn met een nieuwe locatie, omdat dit ver van te voren 

moet worden vastgelegd.  

Jorn zegt dat er ook kan worden nagedacht over kamperen om geld te besparen.  

Reiscommissie 

Manon vertelt dat we dit jaar op reis zijn geweest naar Georgië en Armenië en dat dit erg leuk was. 

De commissie heeft geprobeerd zoveel mogelijk diverse activiteiten te organiseren en met universiteit 

bezoeken, organisaties bekijken, kloostertochten, spellen en raften is dit wel aardig gelukt. De sfeer 

binnen de commissie was erg goed door vaak bij commissieleden thuis te vergaderen, met elkaar te 

eten en het commissie uitje. Zo zat de sfeer er tijdens de reis, ook als er het een en ander fout ging, 

goed in.  

Wilke complimenteert dat we overal op tijd waren.  

Samoa vindt het goed dat de focus op leerzaamheid is gebleven. Het is belangrijk dat dit blijft 

gebeuren.  

Jorn geeft als tip volgend jaar geen land te kiezen met allerlei verschillende valuta’s om het financiële 

overzicht makkelijker te maken.  

Survivalcommissie 

Laure vertelt dat het idee van de survivaldag ontstaan was om zo de commissie gedurende het hele 

jaar actiever te houden. Dit is echter niet door gegaan door gebrek aan inschrijvingen. Ze adviseert 

dan ook geen survivaldag te organiseren volgend jaar. Het survivalweekend was dit jaar een dag 

langer en hiervoor gingen we naar België. Het voordeel hiervan was de avontuurlijke en mooie 

omgeving. De kosten waren wel hoger, dus adviseert ze om het weekend volgend jaar weer in 

Nederland te organiseren.  

Lenne merkt op dat het aantal leden dat meeging niet minder was dan normaal.  

Caroline vindt het idee van de survivaldag super leuk, maar als het lastig is het beter geschrapt kan 

worden.  

Anne geeft aan dat ze het voor het saamhorigheidsgevoel leuk vond om met een kleinere groep 

verder weg te zijn.  

7. Bespreken/toelichten Financieel Jaarverslag  

Linde legt uit dat na de kascontrole het Mentoraat en de Reiscommissie financieel nog niet op orde 

zijn. Deze commissies zijn niet opgenomen in dit jaarverslag en zullen nog niet worden ingestemd. Op 

de Beleids ALV zullen de commissies gepresenteerd worden en dan worden ingestemd.  

Sommige bedragen van de kledinglijn zijn niet binnen. Volgend jaar zal er een nieuw systeem worden 

geïntroduceerd waarbij leden eerst betalen en daarna pas de kleding wordt besteld.  

Samoa vraagt of er nog truien in het hok liggen. 

Linde geeft aan dat die er nog liggen. Sommigen hiervan zijn wel betaald, maar nooit opgehaald. 

Samoa geeft als tip dat er gekeken kan worden of dit nog verkocht kan worden.  

Linde vertelt verder dat er meer LUF inkomsten zijn dan vorig jaar. Acquisitie is lager uitgevallen door 

het wegvallen van een sponsor. Ook de boekenactie heeft minder opgeleverd doordat er minder 

boeken zijn besteld. Er is een kruispost met de Lustrumcommissie, welke vervalt als de 

Lustrumcommissie haar eigen rekening heeft geopend. Er is geld van de Educom naar de AAcom 

gegaan, wat binnen het bestuur is overlegd. De AAcom kon dit geld beter gebruiken. Bulletin kost 

minder door de digitalisering. Dit is nu ook aangepast in de adviesbegroting. Van het potje commissie 

algemeen is een gastles gefinancierd en het overige bedrag is naar de Reiscom gegaan. De 

spaarplannen staan nu nog op nul euro, omdat er onder andere verlies is gemaakt bij het mentoraat. 

Hier komt Linde tijdens de Beleids ALV op terug.  

Lenne vraagt of er misschien voor het mentoraat betere begeleiding moet komen betreft financiën.  

Linde geeft aan dat dit inderdaad beter kan, maar dit ook komt doordat er weinig eerstejaars 



 

meegingen op EJW. De begeleider van het Mentoraat moet hier beter bovenop zitten. Ook is het 

handig als de penningmeester bijvoorbeeld mee gaat met het doen van de boodschappen.  

Jorn vraagt hoe het spaarplan er nu uitziet.  

Linde vertelt dat er een buffer is waar nu gebruik van wordt gemaakt. Deze buffer wordt met de 

adviesbegroting weer aangevuld.  

Jorn vraagt of deze buffers ook getoond kunnen worden op de Beleids ALV.  

Linde zegt dat dit er zal komen.  

Linde vertelt verder dat er nog contributie geld mist van mislukte incasso’s, waarvan misschien niet 

alles terug komt.  

Jorn vraagt of we niet harder kunnen zijn in het handhaven van de deadline voor de contributie.  

Linde geeft aan dat als de incasso’s mislukt zijn, mensen persoonlijk benaderd moeten worden. Als 

mensen dan niet willen betalen, kunnen we het ze niet dwingen.  

Jorn geeft aan dat deurwaardes hier een oplossing voor kunnen bieden. 

Linde zegt dat dit niet de moeite is voor dit aantal.  

Lana vraagt of er niet een ander systeem is voor het innen van de contributie. 

Linde zegt dat dit er niet is.  

Linde toont de realisaties van de commissies.  

Jorn vraagt of we dit niet beter op de Beleids ALV kunnen bespreken, aangezien we niet alle 

commissies zullen bespreken.  

Linde geeft aan dat het handig is nu al feedback te krijgen op de overige commissies.  

Jorn kaart aan dat dit ook niet online te vinden was.  

Laure zegt dat dit nooit het geval is, aangezien het gevoelige informatie betreft.  

Jorn vraagt hoe hij dan feedback kan geven.  

Caroline legt uit dat de kascontrole net voor de ALV plaatsvindt, omdat de penningmeester tussen de 

kascontrole en de ALV niks meer mag doen. Als je de kascontrole dus naar voren haalt, zodat het 

online kan komen, is deze periode alleen maar langer wat onhandig is. De kascommissie wordt 

ingestemd, dus hier moet op vertrouwen worden.  

Linde laat de adviesbegroting zien. De acquisitie is naar beneden gehaald om deze haalbaar te maken. 

Het geld voor het lustrum komt vrij van het spaarplan. We zullen geld krijgen van het instituut voor de 

website.  

Caroline geeft aan dat het startbedrag en de eindberekening op nul staan.  

Linde zegt dat dit klopt, omdat we verlies hebben gedraaid dit jaar.  

Caroline zegt dat ze dit verder met de kascontrole zullen bespreken.  

Linde gaat verder en vertelt dat de Acticom minder budget krijgt, aangezien deze commissie vaak 

winst maakt. Bulletin is ook naar beneden door digitalisering. Het advies voor de ICA is om één 

papieren ICA uit te geven en één digitaal exemplaar. Anders worden de kosten te hoog en gaat dit ten 

koste van andere commissies. 

Lena vraagt of de almanakcommissie bewust niet is meegenomen in de begroting. 

Linde vertelt dat de almanak gemaakt kan worden op basis van sponsoring. Maar het is aan het 

nieuwe bestuur om hier een beslissing in te maken.  

Renée kaart aan dat de Acticom minder geld krijgt, door vaak een hoge winst. Het gala dit jaar zal 

wellicht minder winst opleveren door de samenwerking met de Lustrumcommissie. Dit is iets om over 

na te denken.  

Sarah vraagt of het gala onder de Acticom of Lustrumcommissie valt.  

Linde zegt dat dit onder beide commissies valt. Verder vertelt ze dat de borrels met budget naar 

beneden zijn gegaan, omdat er minder vaak borrels zullen zijn. Ook is er minder geld begroot voor de 

constitutieborrel. Bij de balans zien we nu hogere inkomsten dan uitgaven. Dit is om het verlies van 

dit jaar te dekken op de spaarrekening.  

8. Pauze 

Max heeft de zaal verlaten, 20 aanwezigen en 1 machtiging 



 

9. LaSSA  

Renée vertelt dat de LaSSA dit jaar erg leuk was. De beroependag is uiteindelijk alleen in Leiden 

geweest bij het LUMC. Volgend jaar is het leuk weer te proberen in elke stad een activiteit in te 

plannen. Het congres was erg geslaagd. Ook was het liftweekend erg populair, de plekken waren snel 

gevuld. Het nieuwe bestuur is ingewerkt en er wordt gewerkt aan naamsbekendheid.  

Samoa vraagt als LaSSA geld over heeft of dit dan terug gaat naar de verenigingen.  

Lina zegt dat dit nooit gebeurt. LaSSA maakt nooit winst. Nu staan we ook nog in het rood, omdat we 

nog geld moeten krijgen van de ABV.  

Samoa vraagt of het de verenigingen dan geld kost als er verlies wordt gedraaid. 

Lina zegt dat dit ook nooit gebeurt.  

Renée vult aan dat het contact met de ABV goed moeten worden opgepakt, omdat zij grote 

kostgevers voor LaSSA zijn.  

Lina zegt dat er wel een buffer is voor eventueel verlies.  

Lenne vraagt of er een beleid of draaiboek voor het LaSSA is opgesteld dit jaar.  

Renée zegt dat dit er niet is, omdat de prioriteiten van bestuursleden vaan niet bij LaSSA liggen.  

Kira vult aan dat er dit jaar geen plannen zijn om een beleid op te stellen.  

Renée zegt dat het al veel scheelt dat er nu wel een financieel verslag is.  

Caroline geeft aan het goed te vinden dat er een financieel verslag is. Er zou alleen eigenlijk ook een 

controle moeten zijn. De cijfers zouden verzonnen kunnen zijn. 

Lina zegt dat dit een goed idee is.  

Laure stelt voor dat de kascommissie van Itiwana hiervoor contact kan opnemen met LaSSA.  

Renée oppert het idee dit door penningmeesters van verenigingen te laten doen.  

Samoa vraagt of alles financieel goed is gegaan met het congres.  

Lina geeft aan dat de communicatie moeilijk was en het aanstellen van een penningmeester voortaan 

handig is.  

11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement  

Laure vertelt dat er een nieuw puntje betreffende de nieuwe AVG wet moet worden toegevoegd aan 

het Huishoudelijk Regelement. Het gaat om puntje 13 welke is onderverdeeld in zes subpuntjes. Het 

betreft de verwerking van persoonsgegevens en de privacyverklaring. Leden moeten actief akkoord 

gaan op het inschrijfformulier anders kunnen zij geen lid worden. Ook is aan het Huishoudelijk 

Regelement toegevoegd hoe er met beeldmateriaal wordt omgegaan en staat hier nu ook de plicht 

van het vermelden van een datalek.  

Lenne geeft aan dat bij beeldmateriaal ook video’s genoemd moeten worden. 

Laure geeft aan dat dit nog zal worden toegevoegd.  

Jorn vraagt of dit betekent dat punt 13 in het Huishoudelijk Regelement nu geschrapt wordt en dit 

wordt toegevoegd.  

Laure geeft aan dat dit het geval is.  

Jorn geeft aan dat de statuten vermelden dat dergelijke veranderingen vooraf moeten worden 

meegestuurd met de uitnodiging. Als we nu zouden stemmen is dit dan ook niet volgens de regels. Er 

staat niks raars in, dus kan er wel gewoon gestemd worden. Maar hij kaart aan dat er gelet moet 

worden op het volgen van de statuten.  

Laure geeft aan dat we dan nu zullen stemmen en dit als tip zal worden meegegeven aan het nieuwe 

bestuur.  

Stemming over het goedkeuren van de aanpassing in het Huishoudelijk Regelement.   

21 stemmen voor.  

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden zich.  

De aanpassing in het Huishoudelijk Regelement is goedgekeurd.  

12. Discussieblok  

Laure benoemt het kort te willen hebben over de zichtbaarheid van foto’s op openbare platformen. 



 

Of dit wel of niet wenselijk is. Vooral wanneer de website geen optie krijgt tot een log in systeem.  

Jorn geeft aan dat je makkelijker te vinden bent, omdat het openbaar is.  

Lenne geeft aan dat als de website geen log in systeem krijgt, er alsnog wordt benadrukt dat leden 

bezwaar kunnen maken tegen geplaatste foto’s en deze dan direct worden verwijderd. Als er wel een 

log in systeem kan komen, zou hier zeker gebruik van moeten worden gemaakt.  

Renée benoemt dat er nu op de website bepaalde foto’s worden uitgelicht. Het is wellicht handig om 

voor deze foto’s wel actief toestemming te vragen.  

Sarah vraagt of er bij Flickr geen optie is om een log in systeem te maken.  

Christien geeft aan dat dit heel vroeger heeft bestaan, maar nu niet meer.  

Lenne stelt voor onder de sfeerimpressies op facebook geen link meer te plaatsen naar de flickr 

account om zo minder vindbaar te zijn.  

Jorn oppert het idee om de foto’s te delen in de besloten Facebookgroep.  

Renée geeft aan dat dit verder misschien beter besproken kan worden op de Beleids ALV en vraagt of 

de nieuwe website al online is.  

Laure geeft aan dat dit pas komt als er geld is en vat de discussie samen. Het is fijn als er een log in 

systeem komt op de website. Anders zou er geprobeerd kunnen worden een log in systeem bij Flickr 

te krijgen. Als dit ook niet kan, moet er gezorgd worden voor geen linkjes op facebook en de 

mogelijkheid tot verwijderen van foto’s.  

Jorn benoemt dat het L.A.M.M. vorig jaar is opgericht om meer mannen bij de vereniging te 

betrekken. Toen is afgesproken dat zij zich in de brief naar eerstejaars mochten voorstellen, maar dit 

is niet gebeurt. Jorn wil vragen of deze mail alsnog verstuurd kan worden.  

Manon betreurt dat dit door miscommunicatie van beide partijen verkeerd is gelopen, maar is het er 

niet mee eens dat er alsnog gemaild wordt. De leden worden namelijk enkel gemaild voor ALV’s en dit 

zou zo moeten blijven om leden niet lastig te vallen met te veel mails. Vorig jaar is hier een 

uitzondering voor gemaakt, maar uitzonderingen zijn er niet om te herhalen.  

Samoa vult aan dat ook zij het er niet mee eens is hier nog voor te mailen.  

Lenne stelt het idee voor dat er nog een keer vanuit de Secretaris een bericht op Dumpiwana kan 

worden geplaatst over het L.A.M.M. 

Laure vat samen dat er geen nieuwe mail gestuurd zal worden, maar er een bericht op Dumpiwana zal 

worden geplaatst. Er zijn veel nieuwe mannen dit jaar onder de eerstejaars, dus hopelijk komen hier 

reacties op.  

Lenne zegt dat het instituut haar naam gaat veranderen. Hier kan de vereniging veel geld voor krijgen, 

omdat de statuten moeten worden aangepast. Ze geeft de tip hier goed gebruikt van te maken en te 

kijken of er niet gelijk meer moet worden aangepast.  

Claudia zegt dat hier binnen de universiteit een team voor is wat ondersteuning kan bieden. We 

zullen een tweetalige vereniging worden in plaats van enkel Engelstalig om zo uitsluiting te 

voorkomen. Het vertalen van alle statuten is dan niet nodig.   

Lenne geeft aan dat dit een goede gelegenheid is om achterhaalde dingen in de statuten eens aan te 

pakken.  

Jorn kaart aan dat er op de openbare Facebook pagina reviews geplaatst kunnen worden. Aangezien 

de vereniging geen politieke organisatie is, zou hij graag zien dat de review van een bepaalde 

organisatie verwijderd wordt. Ook zou er een ethische en politieke code moeten komen voor wat op 

de openbare pagina en Dumpiwana wordt geplaatst.  

Lina legt de achtergrond van de review uit. De organisatie met politieke achtergrond werd 

uitgenodigd voor een evenement van Career Time, waar Itiwana medeorganisator van was. Hierover 

zijn gesprekken geweest met Career Time. Itiwana is verder niet in protest gegaan en heeft de keuze 

voor deze spreker bij de universiteit gelaten.  

Jorn vraagt of de review verwijderd kan worden of er anders een bericht onder kan worden geplaatst 

dat Itiwana niet politiek ingesteld is.  

Laure geeft aan dat dit iets goeds is om binnen de WOM te bespreken. Daar zullen gesprekken gaan 

plaatsvinden over hoe Itiwana zich ethisch positioneert. Dumpiwana kan hier ook in worden 



 

meegenomen. Als leden hier inbreng in hebben, kunnen ze dit doorgeven aan de WOM.  

Jorn vindt dat je hier een ALV voor hebt waarin leden hiervoor kunnen stemmen.  

Caroline zegt dat deze gebeurtenis met de review alweer van een tijdje terug is en het meer iets is om 

mee te nemen naar de toekomst. Het is dus iets om te bespreken en later over te stemmen.  

Lenne vult aan dat er inderdaad eerst over gepraat moet worden. Er moet goed nagedacht worden 

over de ethische code.  

Samoa geeft aan de ethische code een goed idee te vinden, maar vindt dat Dumpiwana hier buiten 

moet worden gelaten. Hier heeft Itiwana namelijk niks mee te maken.  

Wilke vraagt of de review toch echt niet verwijderd kan worden, omdat het een slecht beeld afgeeft.  

Claudia geeft aan dat reviews er niet voor zijn om te verwijderen.  

Laure zegt dat het goed is dat dit is aangekaart. Er zullen nu geen knopen over een ethische code 

worden doorgehakt. Maar er zal een brainstormsessie hiervoor komen. 

Eslin komt binnen om 21.02 , 21 aanwezigen, 1 machtiging. 

13. Goedkeuren Jaarverslag  

Stemmen voor het goedkeuren van het jaarverslag van Bestuur XXV. 

20 stemmen voor.  

0 stemmen tegen. 

2 stemmen onthouden zich. 

Het jaarverslag is goedgekeurd. 

14. Goedkeuren Financieel Jaarverslag  

Laure geeft aan dat deze stemming zal plaatsvinden op de Beleids ALV. 

Caroline haakt hierop in dat de kascommissie heeft bepaald dat er nu onder voorbehoud gestemd 

gaat worden, omdat het bestuur anders niet gewisseld kan worden.  

Stemmen onder voorbehoud over het onvolledige financieel verslag. 

19 stemmen voor. 

1 stem tegen. 

2 stemmen onthouden zich.  

Het financieel jaarverslag is voorlopig goedgekeurd.  

15. Evaluatie Itiwana 2017-2018  

Laure speecht dat we als bestuur mooie dingen hebben gedaan die we normaal niet zouden doen. We 

hebben goed leren samenwerken en hebben elkaar beter leren kennen.  

Samoa merkt op dat Bart en Lina aangaven veel geleerd te hebben, maar vraagt zich af wat ze 

specifiek geleerd hebben. 

Lina zegt geleerd te hebben om samen te werken met mensen die je anders niet zo goed zou kennen.  

Bart geeft aan van nature geen leider te zijn en dit wel moet als voorzitter van een commissie. Hij 

vond het leuk en het is iets wat hij vaker zou willen doen.  

Lenne zegt genoten te hebben om het bestuur dit jaar te zien. Ze hebben super veel gedaan en achter 

de schermen opgeruimd. Dit is goed opgepakt en andere dingen hebben zo goed de aandacht 

gekregen.  

Linde wil nog benoemen dat het penningmeesterschap een eenzame functie kan zijn. Ze wil Laure, 

Caroline, Maarten en Jemma heel erg bedanken voor het meekijken en het geven van steun.  

Er volgt een lieve speech van de WOM. Waarin benadrukt wordt dat Itiwana nog leeft, het bestuur 

hier goed voor heeft gezorgd, de WOM kon relaxen en het allemaal wel lekker ging.  

Tot slot een lief, leuk, passievol, geïllustreerd met foto’s, af en toe beschamend, maar vooral mooi 

terugblikkend ABC’tje verzorgd door XXIV.  

16. Voordragen en stemming kandidaatsbestuur 2018-2019  

Laure stelt het kandidaatsbestuur aan de ALV als volgt voor: 

Lena Kwakman als Voorzitter 



 

Veronie Rouschop als Secretaris 

Martín Portos Minetti als Penningmeester 

Anne van Egmond als Assessor Onderwijs 

Kira Nijland als Assessor Extern 

Sarah Bozuwa als Assessor Publicatie 

Er volgt een anonieme stemming voor het kandidaatsbestuur. 

22 stemmen voor. 

0 stemmen tegen. 

0 stemmen onthouden zich. 

Het kandidaatsbestuur is goedgekeurd.  

17. Decharge commissies 2017-2018  

De commissieleden worden uitgeslagen door Laure.  

18. Decharge 25e bestuur 2017-2018  

De bestuursleden worden uitgeslagen door Laure en Laure slaat Lena in als nieuwe voorzitter.  

19. Installatie 26e bestuur 2018-2019  

De bestuursleden worden ingeslagen door Lena.  

20. Installatie commissies 2018-2019  

De commissieleden worden ingeslagen door Lena.  

21. Stemming kascommissie 

Stemming dat de WOM de kascommissie bepaald.  

20 stemmen voor.  

1 stem tegen. 

1 stem onthoudt zich.  

Er wordt goedgekeurd dat de WOM de kascommissie bepaald.  

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

Deze zijn er niet.  

23. Sluiting  

Lena sluit de Wissel ALV om 21.59. 

 

 


