Notulen ALV
31 augustus, 19:00 te Studio in Tilburg
1. Opening: 19:02
2. Goedkeuring agenda
- Goedkeuren notulen ALV voorjaar 2016 moet niet alleen over het voorjaar, maar
over het hele jaar zijn
- Puntje financiële verslagen is ook van het hele jaar
3. Mededelingen
Vanuit bestuur:
- Joëlle is afwezig vanwege zwangerschap
- Joëlle heeft geen notulen van de vorige ALV opgestuurd, vorige ALV is dus niet
geldig en alles wat besproken is op de vorige ALV, moet opnieuw gedaan worden.
4. Goedkeuren notulen ALV (voor)jaar 2016
5. Evaluatie voorjaar 2016
1. Ledenbinding
Er zijn redelijke stappen gemaakt met het betrekken van eerstejaars tot de vereniging,
pré-masters zijn ook bij activiteiten betrokken, maar redelijk wat hebben zich nu afgemeld.
Met master studenten is er minder contact geweest het is een verbeterpunt voor komend
jaar om deze ook actief te krijgen, hier moet meer aandacht aan besteed worden. Bestuur
heeft de masterstudenten een paar keer uitgenodigd voor activiteiten en ook een
masterdiner gehad, maar er waren veel internationale masterstudenten en omdat we niet
zijn overgestapt op een internationale vereniging, is er niet veel meer aandacht aan besteed.
Er was volgens Noël ook niet echt behoefte aan.
2. Niet actieve leden betrekken
Er zijn niet-actieve leden betrokken bij de vereniging, maar er zijn verbeterpunten in te zien.
Niet per se om ze actief te zien worden, maar om ze ook op activiteiten te zien. Actieve
leden kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Het betrekken van deze leden moet
intensiever aangepakt worden, en er moet voor alle activiteiten worden gepromoot bij
niet-actieve leden in plaats van dit jaar alleen voor de sac.
3. Commissiestrijden
Hier zijn goede en minder goede punten te zien. De strijden hadden wel een goede
toegevoegde waarde, er moet dus komend jaar mee door gegaan worden. Er was echter
geen strakke ordening in de organisatie en het plaatsvinden van de strijden.
Veel mensen vonden het jammer dat er in het eerste deel van het jaar niks te doen was en
op het einde ineens veel qua commissiestrijden (info van Luisa).
- Dit was gedaan om commissies die eigenlijk het hele jaar niks gedaan hadden, op
het einde nog te betrekken tot de strijden. Het is toch niet reëel om een commissie
die niks heeft gedaan in het jaar en 0 punten heeft, toch nog ineens met heel veel
punten wint, dus is het geen slecht idee geweest. Er is dus wel bewust voor gekozen.
3 à 4 commissies hebben dit jaar intensief meegedaan, bestuur hoopt dat er komend
jaar mee doorgegaan wordt.
- Yvette vindt het wel een goed punt dat het spannender wordt gemaakt

4. Website intensiveren
Met betrekking tot de site heeft er geen intensivering plaatsgevonden, met Facebook wel
omdat er een likepagina is gemaakt, maar deze pagina was minder zichtbaar. Er werden
daarom mensen getagd zodat berichten zichtbaarder waren, maar daar is pas te laat mee
begonnen. Er is een beurs beschikbaar gesteld om professionalisering en zichtbaarheid voor
website te realiseren.
5. Intensivering acquisitiecommissie
Het plan was om de intensivering van de acquisitie door te zetten, Joost is niet tevreden
over wat er is bereikt. Er was bijvoorbeeld geen datumprikker gestuurd, of Joost ging er niet
genoeg achteraan. Van de plannen is er niks gekomen. Financieel is er wel een goed jaar
gedraaid en er had wel potentie in kunnen zitten. Komend jaar ziet Joost er wel voordelen in,
aan de hand van intensivering en meer vergaderen. Joost heeft het niet goed genoeg
aangepakt. Niet doorgezet, zodat het voor de commissie ook niet meer relevant was en er
niks meer van kwam. Kans vergroten dat je kan vergaderen is een tip voor het komend
bestuur.
6. Samenvattingen up to date maken
Er zijn wel wat nieuwe samenvattingen gemaakt. MTO-E was in trek omdat we de enige
waren met deze samenvatting. Dit jaar zijn er weer veranderingen in vakken (politicologie),
daarom moeten er samenvattingen geupdate worden.
In hoeverre zijn leden daar naar gevraagd? -> voor MTO-E is er rondgevraagd onder leden,
Tom Welman is gevraagd om een samenvatting, maar deze was niet volledig af (Joost zelf
gemaakt). Tip: op Facebook ook promoten dat wanneer je een samenvatting maakt, deze
kan verkocht worden aan versot en dat andere leden zo worden geholpen.
7. Banden aanhalen met sociologisch relevante bedrijven
Dit is door SBD vooral gelukt. Puur als vereniging blijft het een lastige klus om bedrijven te
bereiken (te weinig personeel, te weinig geld om voor één vereniging te komen). Met SBD
heb je groter bereik,maar het is nog steeds een uitdaging.
Met SBD zijn bedrijven bereikt door een hele lijst te bellen en contact te krijgen. Voor
externe masters is er al contact door stages, bedrijven maken zich zichtbaar op de SBD als
bedrijf door zo stages te krijgen.
De lijst van de externe master is gebruikt om meer bedrijven te bereiken en Uunk had via
een tweedejaars vak samengewerkt met de gemeente. Via via contact met de gemeente en
die zijn langsgekomen.
Het is sowieso een goed idee om samen met Uunk te zitten om bedrijven te bereiken. Zo
kan versot meer bieden met betrekking tot stages.
8. Promotiecommissie
Op de ALV van september van het bestuur was besloten dat er niet meer mee door zou
worden gegaan, maar dit is toch gedaan. Toevoeging van iemand die ervaring heeft met
films maken is nuttig gebleven. Het is wel effectief, maar bleek toch niet super efficiënt,
zeker met het maken van posters. Het blijft een laagdrempelige commissie waar mensen
zich voor inschrijven.

9. SBD
De SBD was zeker een geslaagd evenement, zeker volgend jaar doorzetten. SBD groeit wel
als zelfstandig evenement en versot zal wel vertegenwoordigd blijven. Versot levert iemand
als coordinator voor Sociologie, maar er mogen wel mensen zich zelf aanmelden. SBD werkt
naar een zelfstandig bestuur.
10. Jaarboekcommissie
Het jaarboek is aan het eind van het jaar uitgegeven zodat er een duidelijker verslag van het
hele jaar is. Het plan voor volgend jaar moet dan ook duidelijk opgesteld worden. Dit jaar
was het jaarboek een ramp omdat de voorzitter geen afspraken na kwam, de commissie is
uit elkaar gevallen; flater. Joost heeft dit toen goed opgepakt., hij heeft een compleet nieuwe
commissie op touwen gezet. Hij is niet trots dat het jaarboek zo is afgeleverd omdat alles op
het eind moest gebeuren. Het jaarboek was toen redelijk op tijd klaar, maar toen duurde op
het eind het afdrukken nog lang.
Naomi en Koen zaten in de commissie en die kregen het heel druk in het jaar, ze hoorden
niks meer van Joelle en toen werd het te laat. Daarom zijn ze uit de commissie gestapt
omdat er gestudeerd moest worden. Naomi heeft het hele plan opgestuurd wat gedaan
moest worden, er kwam geen reactie. 3 maanden lang is er niks gebeurd, actiepunten zijn
gedaan maar er kwam geen informatie van Joëlle. Koen en Naomi hebben aantal keer
gezegd dat het zo niet ging, bestuur is ingelicht maar Joëlle vertelt altijd dat alles goed komt.
Noël heeft te veel vertrouwen in Joëlle gehad.
Toch is het jammer; sponsoren betalen er voor om er in te staan. Het product dat dan
afgeleverd wordt is schandalig tegenover de sponsoren. Het was wel de beste oplossing
omdat er niks anders geregeld kon worden, maar er moeten duidelijkere afspraken gemaakt
worden.
11. Band met andere verenigingen
Veel banden gehad. Samen met Extra Muros een symposium gehad over Politiegeweld
(extra muros van liberal arts and sciences). De samenwerking verliep stroef, het idee van de
SBD was om die dag een preview te doen, maar dit was veel te vroeg in het jaar en toen
bedacht SBD om hier een sac dag van te maken. TSB was toen niet flexibel omdat het op
een vaste dag stond gepland en Extra muros zich aan moest passen.
12. Samenwerking met de universiteit
Er is een extra activiteit georganiseerd met de universiteit, namelijk die met Frank Furedi
(filosoof en socioloog, dus ook veel filosofen en van liberal arts & science studenten
aanwezig). De opkomst bij versot lag laag omdat er een cantus was de dag er voor, en de
dag zelf ook niet goed uitkwam (deze kon niet verschoven worden omdat Furedi overvloog).
Op het contact met het departement valt wel wat te winnen, maar er is wel contact geweest
en er is een eindpresentatie dag georganiseerd, de eigenlijk geplande bbq achteraf verviel
omdat er niet genoeg budget was. De communicatie valt dus zeker te verbeteren.

6. Financiële verslagen (o.a. Reis, introkamp, ledenweekend, Versot)
Introkamp 2015
Op de vorige ALV is deze besproken en goedgekeurd, maar deze ALV is niet meer geldig en
zal dus opnieuw besproken moeten worden. De begroting is bij de sas ALV goedgekeurd,
maar dit is realisatie. (Joost zat niet in de inco)
- Het eerste wat opvalt is dat deelnemers laag lag, en de opbrengst dus ook.
Vrijwiligers hebben wel meer opgeleverd. Noël kon er ook minder lang bij zijn en
heeft lager bedrag betaald. Cindy + Marc ook gereduceerd tarief omdat de een ziek
werd en de ander naar huis moest.
- Locatie is hoger uitgevallen, waarschijnlijk doordat automatisch schoonmaakkosten
erbij zitten
- Avondeten is allemaal een stuk lager gerealiseerd door lage deelnemer aantallen en
door gebudgeteerd boodschappen doen (friet wel duurder)
- Fust stond op 30 euro begroot, geen informatie over waar voor dit bedrag een fust is
gekocht dus is hoger uitgevallen
- Er is veel minder wijn gedronken, dus deze post is ook lager uitgevallen
- Benodigdheden voor diverse activiteiten is hoger uitgevallen, maar de cursus en
aankleding waren lager uitgevallen dus dit weegt elkaar op.
- De boedelbak was niet begroot maar wel gerealiseerd, brandstofkosten ook
Begroting introkamp 2016
- Bijdrage van vrijwilligers wordt gelijk gesteld aan die van de deelnemers, omdat dit bij
de vorige ALV was aangeraden
- Fusten bier wordt ook omhoog gegooid aangezien vorig jaar te weinig was begroot
- Locatie aangepast op vorige realisatie
- Cursus ook iets omhoog gedaan omdat er grootser wordt uitgepakt
- Geen boedelbak nodig omdat iedereen van de commissie een auto heeft en Yentl
met een redelijk grote bus rijdt
- Er is al 100 euro voorschot betaald voor de locatie, da tis de enige uitgave die nu al
gedaan is. Er is dus nog geen realisatie gemaakt omdat er verder niks is uitgegeven
- De deelnemer bijdrage wordt minder omdat er nog maar 5 deelnemers zijn, ongeveer
de helft lager (dit komt doordat er slechtere communicatie is met de TOP en je je dan
niet meer via de top in kan schrijven + via de uni kan er in de mail geen flyer meer
meegestuurd worden, alleen een link via de site en zo zijn er erg veel mensen
misgelopen. Dit zie je ook terug bij andere verenigingen).
- Goed punt is om op de matchingdag al mee te nemen dat versot bestaat en er een
introkamp is. Ook een tip voor de volgnde inco om het introkamp later te plannen, er
is namelijk geen concurrentie gezien met studentenverenigingen en zo hebben
mensen meer tijd om te plannen/schuiven.
- Iedereen krijgt gewoon één kindje en een groepje twee, er gaan nog wel steeds het
zelfde aantal vrijwilligers mee. Dit dekt aan de ene kant de kosten en aan de andere
kant is het omdat hetzelfde aantal vrijwilligers nodig is kom de posten te vullen.
Vrijwilligers weten dat er maar 5 mensen mee gaan maar zijn eens met dit aantal
vrijwilligers. Er gaat natuurlijk wel 600 euro naar toe en het is maar voor 5 kindjes. De
uitgaven zakken natuurlijk wel omdat er minder eten etc. gekocht moet worden.

Begroting ledenweekend 2016
- Ledenweekend was begroot op 25 mensen, in eerste instantie was dit iets hoger
maar Joost zag dat er niet zo veel mensen aan zouden melden. Er waren mensen
die wat minder betaald hadden omdat zij maar een deel van het weekend aanwezig
waren. Er waren 26 mee, en 2 daarvan hebben 30 betaald. Daardoor verschil van 5
euro
- Bijdrage versot is anders uitgevallen. In eerste instantie stond er een overschot op de
rekening maar dit is teruggezet op 0. Uiteindelijk was er dus 97 euro over op de
rekening van ledenweekend en dit is hier weer vanaf gehaald. Dit is niet goed
gegaan in de begroting van ledenweekend, officieel moet er staan dat er weer geld
wordt teruggestuurd naar de rekening (stap overgeslagen, is niet erg). Vorig jaar is er
geld terugbetaald aan de leden, dit is 4 euro per persoon; Luisa: gratis drankje?
Joost heeft geen geld teruggedaan omdat hij het in de periode tussen SBD en
ledenweekend druk gehad en heeft de versot rekening niet goed bijgehouden. Versot
realisatie is niet goed bijgehouden en was te laat af. De realisatie hoeft niet op 0, dit
is een foutje. Het gaat dus om 97 euro.
- Locatie is een vaste prijs
- Gas gebaseerd op wat vorig jaar is aangegeven
- Toeristenbelasting is gebaseerd op het aantal mensen dat mee zou gaan, maar dit is
lager uitgevallen.
- Eten: Joost had een waarschuwing gehad dat eten kopen moeilijk was en daarom is
hij met rekenmachine heel zorgvuldig in de winkel te werk gegaan en per één
persoon uitgerekend hoe veel die eet op een dag. Uiteindelijk stuk lager uitgevallen.
Friet is hoger uitgevallen doordat die nu is afgehaald en jaar ervoor zelf gebakken.
- Bier is hoger uitgevallen omdat er 2 fusten en heel veel blikken waren voor spellen,
ook was de tap een dure optie en dit is niet meegenomen in de begroting voor bier.
80 euro aan fusten uitgegeven en 60 aan de tap, anders was Joost binnen het
budget gekomen. Hij had eigenlijk een los kopje tap kunnen maken, maar het is nu
onder bier gevallen.
- Wijn is lager uitgevallen en overig drinken is te laag begroot (frisdrank, drinken bij
ontbijt)
- Activiteiten en aankleding: geen externe activiteit (stond wel op de begroting), dus
daar is niks meer voor uitgegeven. Stat er nog wel als post.
- Benodigdheden diverse activiteiten is groter uitgevallen omdat er kosten van het
nieten van de cantus boekjes uit is gegeven, tip om dit zelf te nieten
- Brandstofkosten: sommige mensen hadden geen vergoeding voor brandstofkosten
nodig, dus dit is onderverdeeld in mensen die wel geld terug krijgen en die niet. En
ook onder nog onderverdeeld in mensen die veel en die weinig hebben gereden
- Reünie: fotolijst en foto is lager uitgevallen omdat Joost het niet nodig vond om van
alles een aparte foto te hebben. Net als bij de reis paar foto’s op een vel te zetten
- Drankje reünie is niet begroot maar wel gerealiseerd, met geld dat over was gekocht.
- Idee Luisa: cantus op een beamer doen omdat je zo kosten bespaart, maar boekjes
zelf nieten kost veel minder geld, dus dat is een oplossing en niet iedereen kan de
muur zijn waarop het geprojecteerd wordt/er moet uberhaupt een muur zijn.
- Positief verschil van 97 euro

-

Idee: een lijstje met wensen van Versot vastleggen om voor te kunnen sparen en
kosten voor te begroten

Reis realisatie
- Bij de volgende ALV nog een keer herhalen, omdat hij niet gecontroleerd is met
bonnetjes.
- Paar dingen aanhalen: aan de inkomsten kant is er subsidie misgelopen en er is een
begrotingsfout gemaakt -> 552 is begroot, maar deze zat al in de 700 euro. Hierdoor
is er meer geld van versot naar de reis gegaan om het gat op te vullen omdat er
subsidie was misgelopen. Omdat er geld van versot gereserveerd was wat niet nodig
was geweest, zijn de collages gratis gesteld voor iedereen die dat op dat moment
had aangevraagd. Luisa: voor iedereen gratis maken, Joost kan in de app gooien dat
de collage gratis is en dat later bij laten drukken voor mensen die hem nog niet
aangevraagd hadden.
- Niet de volledige subsidie gekregen voor de reis door het falen van Joëlle.
Reisopdrachten zijn niet opgestuurd, ze beweerde dat het wel verstuurd was maar in
de mail is niks gevonden van dit. Jeurissen had ook nooit iets ontvangen. Luuk
Jeurissen heeft meerdere keren mailtjes naar bestuursleden gestuurd, met deze
mailtjes zijn ze naar Joëlle geweest. Joost en Noel te naïef geweest en haar op haar
woord geloofd. Noel neemt zichzelf kwalijk en had er meer achteraan moeten te
gaan. Als de begroting wel gelijk gelukt was en er geen extra geld was geweest, had
Joost een beurs in de reis gestopt.
- De begroting die is aangenomen in februari 2016 moet in de halfjaarlijkse ALV van
het nieuwe bestuur opnieuw besproken worden.
- Malta is duurder uitgevallen dan beoogd, met slaapplekken en vliegreis. Een aantal
personen moesten per se Malta “door” hebben, waardoor er vals is begroot
misschien. In het begin was er al discussie of Malta niet te duur was, bij de SAS was
als commentaar gegeven dat de begroting niet realistisch was. Joost heeft ook
bekeken hoe hij de begroting kloppend kon maken.
- Verder wordt de reisrealisatie bij de volgende ALV besproken omdat hij dan toch
opnieuw gedaan moet worden.
Begroting versot 2015-2016
Inkomsten sponsoring
- Opbrengst studieboeken zijn lager uitgevallen. Er zijn ook boeken van de minor
gekocht, daar zijn boeken wel vaak van verkocht maar voor de rest minder. Via de
site zijn minor boeken niet goed geregeld. In het 2e jaar toch weer minor vakken
aanbieden, het scheelt toch weer een paar euro opbrengst.
- Sponsoropbrengsten van acquisitie zijn hoog uitgevallen: grote deal uit holiday cars
door Naomi. Deals met hoegaarden en breakx (allebei 100) zijn behouden en verder
is de sponsorkliks bijdrage ontvangen (51 euro). Wat klaarstaat is 99 euro voor
sponsoring voor volgend jaar.
- Bij de TSB werkactie is bij de sas alv geld aangevraagd zodat van te voren niet
geschat moest worden hoeveel personen er mee zouden gaan. Daarom is dit bedrag
precies gelijk op de realisatie.

Inkomsten subsidie
- Gelijk begroot
Diversen
- Contributie: misgelopen, er waren om verschillende redenen geld gestorneerd, maar
het was niet duidelijk terug te vinden hoe dit kon. Joost had een drukke periode en is
te laks geweest. Een klein aantal mensen hebben geen contributie betaald. Joost
moet dan een lijstje maken met wie dit zijn, misschien is het namelijk volgend jaar
ook het geval dat dezelfde mensen geen contributie betalen. Mensen moeten dat dit
jaar dan nog wel betalen, mensen persoonlijk benaderen. Het gaat niet om een heel
groot aantal mensen, er kunnen geen uitspraken over gedaan worden hoe veel
precies.
- Er missen ongeveer 23 leden adhv begroting en realisatie, kan komen door het feit
dat er verteld was dat er veel eerstejaars waren en dit daarom zo hoog begroot is +
er waren veel uitschrijvingen. Voor volgend jaar is dit gebaseerd op het aantal leden
in de ledenlijst op dit moment.
Uitgaven
Studiegerichte activiteiten
- Zowel bij studiegericht als bij ontspannende activiteiten staat 100 euro begroot, maar
dit is verder niet besteed. Frank Furedi als studiegericht is in de schoot geworpen,
niet actief achteraan gegaan om een samenwerkingsactiviteit te organiseren.
Miscommunicatie met departement. Er is geen alternatief bedacht voor
samenwerkingsactiviteit voor die 200 euro. Nieuw bestuur moet wel een activiteit
organiseren of in ieder geval iets doen met die 200 euro, wat nu niet meer is gedaan.
Er blijven honderden euro’s over aan sac’s, dit moet dus veel grootser aangepakt
worden. Er zijn geen sacs waar betaald voor moet worden, maar deze overschotten
moeten dan wel eerlijk verdeeld worden tussen sac en oac.
- TSB bedrijvendag sociologie: opvallend bedrag, op het moment dat de begroting
werd gemaakt was er niks bekend over de bedrijvendag. Als eerste inleg was het te
hoog, omdat het een grote activiteit moest worden. Als advies van andere
verenigingen was om er geen geld in te steken, dat bedrijven juist geld in versot
moesten steken. Die 200 euro was niet meer nodig en zal niet meer begroot worden,
en de 150 voor TSB ook niet.
- Sac onderdelen is 700 voor neergeteld, waarvan 400 voor LOS en dus maar 300
voor sac. Voor OAC wordt er echter 900 begroot, dit moet eerlijker verdeeld worden.
- Mogelijkheid om een keer een leuke workshop te doen met de SAC. Commissie
15-16 was niet enthousiast daarvoor. Je moet echter niet genant worden, er is maar
een kleine opkomst van versot terwijl er wel een bedrijf komt spreken. Met het
lustrum naar Brussel geweest, dat kan je ook gewoon doen omdat je dan ook
studiegericht bezig bent en er meer geld voor wordt uitgegeven dan. Dit jaar moet er
wel studiegerichter te werk gegaan worden.
- Bestuurscursus: hoe nuttig om deze nog op de begroting te zetten? Is al jaren niet
meer gedaan. Het idee is om bestuur een kans te geven om meer binding te krijgen.

HB had niet het idee om iets te moeten doen voor de binding. Het is voor jezelf heel
leerzaam en als team zijnde, je bent met zijn 4 bezig.Je gaat praten over je karakter
en hoe je dit gaat oplossen in samenwerking met zijn 4. Advies is om dit aan het
begin van het jaar al te doen.
SBD is afgelopen jaar wel afgesloten met een workshop flirten, dit kan gezien
worden als een bestuurscursus en hier kan komend jaar contact mee op worden
genomen. Zoiets kan je ook voor de hele vereniging aanbieden, kan ook zeker een
leuke SAC zijn.
Uitgaven ontspannende activiteiten
- Themafeest is op 50 euro begroot, is niet nodig tenzij je hele grote dingen wilt doen.
Kleine prijsjes kunnen gewonnen worden, dit jaar hoefde er niet betaald te worden
aan de bar en is er winst gemaakt welke is uitgegeven aan andere OAC’s. De entree
kan misschien lager worden gemaakt. Je kan niet uitgaan van gratis spullen dus is
het soms lastig te begroten. Eerste drankje zat al bij de begroting in.
- Meeste OAC’s waren wat ruimer begroot, omdat er met betrekking tot Lowlands actie
meer was begroot. Dit kwam goed uit omdat Gala vergeten was te begroten.
- Biercantus duurder uitgevallen omdat het het ideale moment is om al het geld wat
over is van de OAC hier te spenderen
- ALM: Joost zag hem niet meer op de begroting staan en dacht dat die niet was
begroot. Er is dus amper iets uitgegeven
- Mannen vrouwen activiteit: redelijk wat geld van Versot heen gegaan. Veel mensen
hadden bij deze activiteit afgehaakt, lage opkomst
- Masteretentje: eerste instantie zat Joost op 16 cent meer dan begroot, er lag
uiteindelijk een dikke fooi op tafel terwijl dit niet nodig was door slechte bediening, dit
is in de kas gekomen.
- Youri vraag ALU: is duur uitgevallen? Dit doordat Joost wist dat er veel geld over was
en dit was uiteindelijk nog meer dan gedacht. Er is een deel van de beurs in gegaan
en er is ook nog een deel van het eten van iedereen betaald, daarna zijn er ook nog
muntjes van de beurs gekocht. Bedank voor actieve leden is legitieme reden om veel
geld aan uit te geven
Activiteiten TSB subsidie
- 70 euro op de realisatie van proefstuderen is uitgegeven aan drankjes, extra dingen
vanuit versot qua promotie is een goed idee om het extra geld aan uit te geven. (250
begroot) Creatief nadenken over hoe je mensen lokt, hier kan het nieuwe bestuur wat
mee doen
- Facultaire dag is Joost vergeten om te realiseren
Introductieactiviteiten
- Eerstejaars etentje is drankje na het kijken van de introkamp film
- Eerstejaarsbbq en lunch hebben geld gekost voor leden
- Er is dit jaar geen eerstejaarssac geweest, geen succes geweest binnen de
eerstejaarscommissie omdat voorzitter Joëlle niet genoeg activeerde.
Dit is apart want de kritiek op de SAS ALV was dat er iets anders moest gebeuren
dan alleen oac activiteiten voor eerstejaars.

Diversen
- Promotie lager uitgevallen omdat er minder gedrukt is en er minder posterbanen zijn
en sommige activiteiten zaten al vol voordat de poster af was. >Je kan ook met extra
geld andere manieren van promotie doen. Opmerking Koen: belachelijk dat er zo
weinig geld aan promotie is uitgegeven. Er is te weinig gepromoot, te weinig posters
gemaakt. Idee om geld uit te geven aan een cd’tje met de reisfilm. Opmerking:
tegenwoordig wordt alles op een usb gezet ipv gebrand. Niemand doet misschien
wat met cd’tje. Van die 400 extra, usb sticks en daar de film op zetten.
- Eerste ALV stuk hoger uitgevallen omdat bestuur toen en HB dit wat lager wilden
begroten dan verteld was.
- Fusten bij reisreunie, cobo, ALM, maandelijkse borrel uitgegeven. Ook was een idee
om op een zelf georganiseerd feest een fust uit te doen, maar dit is niet gelukt. Bij de
sas ALV is er vaak gezegd dat er om hulp gevraagd moest worden, maar dit is niet
gebeurd.
- Kantoorposten: eind van het jaar een toner gekocht omdat die bijna op is en er nog
niks aan uit was gegeven
- Website: nagevraagd hoeveel de site zou kosten en één keer factuur gekregen van 9
euro. Begin van het jaar gevraagd of er een factuur gestuurd zou kunnen worden,
maar hier is niet echt op gereageerd. Bedrijf moet zelf met een factuur komen.
Jeroen heeft ook niks aangepast voor versot
- TiGeak is lager uitgevallen door één posterbaan minder. Punt voor KB: posterbaan
die HB minder hadden was die wie bestuur daarvoor in de mensa uit had gezocht.
Dus oppassen dat je niet te veel betaald voor posterbanen die je niet gebruikt,
uitzoeken welk je wel en welke niet gebruikt. Niet echt een posterbaan in S die
gebruikt kan worden, maar daar moet door KB naar gekeken worden (Gebouw S zijn
de inleverbakjes soc)
- Commissiestrijd: meer aan uitgegeven, er is geld over en je wilt leden bedanken
- Jaarboek is duurder uitgevallen omdat door tijdsdruk niet naar goedkoopste is
gekeken
- Nieuwsbrief hoger door optimisme over aantal afdrukken
- Relatiegeschenken hoger uitgevallen doordat er meer borrels bezocht zijn dan
begroot
- Opmerkingen: studiereis is erg duur
- Opmerkingen totale begrotingen: er is 950 over, wat bizar veel is. Dit is ongeveer
7 euro per persoon, contributie is 15 euro. Volgend jaar flink veel uitgeven! Geld
gestopt in dingen waar het niet echt nodig is, waar SAS geld voor heeft gegeven muziekboxen zijn kwijt, SAS weer nutteloos geld in is gestopt.
Onvoorziene kosten
- 40 euro aan reiskosten voor werkactie Lowlands
- 140 euro kasverschil, geld dat verdwenen is uit de kas
- Plus die er nu staat is het plan om die over te maken naar de sas (dat is ook altijd de
bedoeling). Omdat er redelijk veel beurzen zijn gekregen voor HB, is het idee om een

beurs uit te geven aan KB voor nieuwe en innovatieve ideeën. HB schenkt deze dus
aan versot en niet aan sas.

7. Verslag kascontrole
Yvette
Met Steyn kas gecontroleerd, paar slordigheidjes maar voor de rest oke
- 140 euro uit de kas, voor de rest klopt het wel allemaal
- Joost heeft op zich goed gehandeld, hij heeft melding gemaakt bij de kasco en bij
SAS DB, stappen ondernomen en ook bij vergadering genoemd
- Reis kan niet gecontroleerd worden. Voorstel: later in het jaar wordt het
gecontroleerd omdat nu de bonnetjes er niet zijn, de fysieke map is bij Joëlle. Er
moet goedkeuring zijn van de mensen op de ALV dat dit dan pas gedaan wordt, dit is
goed gekeurd.
- Verder is alles op orde
- Vraag Luisa: in hoeverre zijn mensen naar beveiliging, politie etc. gegaan?
Beveiliging heeft niet kunnen helpen, geen aangifte bij politie gedaan. Muziekboxen
zijn nu ook kwijt, er is dus iets mis. Eerste jaar in tijden dat er uberhaupt dingen kwijt
raken. Beveiliging vond dit gek (muziekboxen) en alleen noel en joost zijn de enige
die sleutel hebben gehad. Er zijn geen momenten deze periode geweest dat de deur
geopend was zonder dat er een bestuurslid op de kamer waren.
Ze hebben gehoord te krijgen dat het personeel niet verantwoordelijk wordt
gehouden.
Bij andere verenigingen is er niks gebeurd, bij versot is de kas makkelijker te
bereiken
en de box was klein + opvallend. Kamer moet ook opgeruimd worden, misschien
duiken ze op.
- Nieuwe kascontrole: Joost stelt zich kandidaat, oude kasco wil niet meer. Joost
moet vertrouwd worden aangezien 140 euro weg is en Koen wil zich ook kandidaat
stellen.
Nieuwe kasco: Koen en Joost
8. Bestuursoverdracht
Het kandidaatsbestuur wat we presenteren:
Sophie van veen: Voorzitter
Inge Siemes: Secretaris
Youri Spapens: Penningmeester & Vicevoorzitter
Femke Lijbers: PR
Noël ontslaat Marlie Wijn als PR
Noël neemt Femke aan als PR
Noël ontslaat Joëlle als secretaris & vicévoorzitter
Inge aangenomen
Joost ontslagen
Youri aangenomen

Noël ontslagen
Sophie aangenomen

9. Beleidsplan 16-17
Contact met de eerstejaars verbeteren
- Geprobeerd in TOP door veel je gezicht te laten zien
- Activiteiten voor eerstejaars organiseren
- Eerstejaarscommissie intensiveren (gaat Sophie verder op in later)
Binding van niet actieve leden
- Actieve leden worden vooral bij activiteiten betrokken, maar zijn niet de enige leden.
Proberen dmv maandplanning niet-actieve leden te betrekken, zodat zij ook rekening
kunnen houden met versot
- Meer collegepraatjes houden, zo worden ze steeds herinnerd aan versot en
activiteiten
Commissiestrijden
- Handhaven, maandelijks een nieuwe strijd. Proberen alle commissies daarbij te
betrekken door meer motivatie vanuit het bestuur in de commissie te brengen.
- Geen partij kiezen terwijl je meerdere commissie hebt
- Er zitten mensen in meerdere commissies, dit kan een probleem zijn omdat een lid
dan voor maar één commissie wil gaan. Maar andere commissieleden gaan er
waarschijnlijk wel vol voor, dus dan wordt het opgevangen.
- Het kan zijn dat er kleinere commissies zijn en dit kan problemen opleveren voor de
commissiestrijden, maar we hebben een indicatie van hoeveel actieve leden er zijn
door inschrijfformulieren
Contact met ouderejaars
- Enorme uitstroom van ouderejaars, steeds minder sociologiestudenten waardoor een
grote groep verdwijnt. We kunnen niet meer van mensen in master fase eisen dat ze
actief lid worden, maar proberen ze wel te bereiken door persoonlijk bericht te doen
of ze op een activiteit komen.
Professionalisering
- Bouw nieuwe website, site is niet meer te vergelijken met sites van andere
studieverenigingen, niet professioneel genoeg. Eerst contact opnemen met Jeroen,
en Glenn gecontact die zich daar mee bezighoudt en dit voor ons zou willen doen
- Gebruik van facebook intensiveren: pagina meer zichtbaar maken, veel berichten
plaatsen, mensen taggen zodat het zichtbaarder wordt bijvoorbeeld bij
kamerdiensten etcetera -> groter bereik

-

-

Maandagenda toevoegen op de site, veel meer overzicht bieden, dit jaar gemerkt dat
promotie bij activiteiten erg last minute was waardoor er minder mensen aanwezig
waren.
Nieuwe mailadressen: webmail werkt niet helemaal (bijlagen niet, hotmail niet).
Overgaan naar gmail adressen, tijdelijke oplossing. Zodra we met Glenn op een lijn
zitten dat hij dat gaat regelen, maken we weer @versot.nl aan omdat dit
professioneler lijkt.

Samenvattingen up to date maken
- Samenvatting van een vak was vaak niet toereikend of van een oud boek. Leden zijn
lid van de studievereniging voor samenvattingen en worden niet ‘beloond’. Ook eigen
bijdrage in samenvattingen bieden, maar ook eerstejaars benaderen door
bijvoorbeeld een oproep op facebook (bijdrage)
Vraag: merkbaar dat aantallen sociologie studenten vermindert. Is het een idee om
sociologie in Tilburg in het algemeen te promoten? Ook al is het een master, voordelen laten
zien in een master in sociologie, je kan er veel mee (buitenland, extended). Zo kan je zorgen
voor meer leden of voor een grotere groep. Dit is wel de taak van de universiteit, maar als
die het niet doen is het wel een probleem voor versot. Lydia van de Heuvel contacten of
Studentpool, die gaan over deze zaken. Ook departement bereiken. Meer toekomst geven
aan sociologie/versot.
Commissies
- Intensivering eerstejaarscommissie; aangegeven door commissieleden is dat het
geen voldaan gevoel gaf om deze commissie te doen. Buiten één keer in de 3
maand vergaderen gebeurt er niet zo veel. Het is belangrijk om eerstejaars goed
erbij te betrekken en een commissie te laten ervaren. Minimaal één extra activiteit te
laten regelen (ook door meer commissie uitjes te regelen door mensen te betrekken
bij de commissie) > kleine dingetjes die je makkelijk op je neemt als voorzitter juist
uitgeven aan commissieleden.
- Is het geen probleem dat je dan eerstejaars commissie “te leuk” maakt zodat
iedereen eerstejaars commissie wil? Niet te intensief maken, want bij voorlichting is
gezegd dat eerstejaarscommissie weinig tijd kost en dit veel mensen aansprak.
- Vernieuwde opzet SBD: meer contact met bedrijven en beroepenavond die niet door
is gegaan beter promoten. Op tijd op zoek naar mensen die eventueel kunnen
komen. Door vernieuwde opzet dit ook bereiken, meer sociologisch relevante
bedrijven op de SBD en omdat er al contact is geweest met sociologie en de uni is
het makkelijker bereikbaar voor versot/beroepenavond. Veel eerstejaars weten niet
wat ze moeten met sociologie -> beroepenavond belangrijk
Samenwerking verenigingen
- Doorzetten als vorig jaar, Tune In regelen en Behave
10. Begroting 16-17

-

Gedeelte studieboeken lager begroot, nog steeds best hoog maar omdat wij wel
verwachten dat er minder studieboeken verkocht worden maar wel wat
Acquisitie iets hoger begroot, omdat in ons beleidsplan staat dat we de intensivering
doorzetten. Uiteindelijk zal dit getal bereikt worden, dit is een minimum
TSB werkactie: begroot op 680, met 8 personen x 18 uur x 4,50 = 650 euro.
Misschien krijgen we nog geld terug van webu doordat we met eigen vervoer gaan
en daardoor is er 680 begroot.

Subsidie TSB en departement: gelijk
Contributie:
- Vastgesteld op ledenbestand van 15-16
Samenvattingen:
- Op zelfde begroot omdat wij dit willen verbeteren
Uitgaven
Studiegerichte activiteiten
- Begroot op 30 euro: kijkend naar de realisatie van vorig jaar is dit reëel, maar bij sac
mag er meer uitgegeven worden zoals genoemd op de ALV dus dit kan hoger
- SBD is weggehaald als commissie
- Bestuurscursus doen
- Departementsactiviteit: dit jaar wel gaan doen
Ontspannende activiteiten
- Eerste vrije OAC: themafeest. Begroot op 10 euro -> goede begroting. Zo geef je
echter je nieuwe commissieleden geen vrije keuze voor de activiteit? Maar dan kan
je ook schuiven met OAC’s en prijzen
- Gala op 50 euro begroot op advies van Joost
- Meeste OAC’s op hetzelfde begroot, goede richtlijn.
- ALM: 20 euro van ALM bij ledenweekend gedaan. ALM mag omlaag en
ledenweekend omhoog. Ledenweekend voor je leden goedkoper maken of zoiets
dergelijks. Normaal was bij ALM dat je gratis drankje gaf zodat er meer mensen op af
kwamen en er meer mensen bij elkaar krijgen
- Familiedag door eerstejaars laten organiseren? -> hoeft niet per se op de universiteit
te doen en kan je meer geld aan uitgeven > we hebben echter een extra
eerstejaarsactiviteit ingepland, activiteit laten organiseren voor alle leden en niet
alleen de eerstejaars
Introductieactiviteiten
- Bbq iets hoger en de lunch wat lager, ook adhv realisatie
Diversen
- Veel doen met promotie, deze dus opgevoerd. Kan zeker behaald worden door
hoeveelheid posters > er komt een maandelijkse poster bij en ook andere middelen
van promotie stimuleren in ons jaar
- ALV september is op 138 begroot omdat er iets over was

-

-

Relatiegeschenken veranderd: naar zoveel mogelijk cobo’s gaan omdat dit leuk is en
zichtbaarheid tonen, dus deze post omhoog
Merchandise: ook enigszins hoger begroot, om de merchandise goedkoper te laten
uitvallen voor onze leden
Herdenking Maaike blijft staan op begroting, we kennen alleen het verhaal maar
vinden wel van belang dat te doen; kleine moeite (geen herdenking organiseren,
belang dat de ouders kunnen zien dat er elk jaar iets ligt). Net iets minder, maar wel
degelijk boeketje. Naar de ouders wordt een mailtje gestuurd
Kosten voor de site wordt begroot op 50, maar omdat we wisten dat we een beurs
krijgen voor innovatie + site, en ook nog een sas aanvraag gedaan kunnen worden
staat die hier op.

Commissies
- Youri en Sophie samen reisco, is makkelijk om dit samen te doen, mocht er veel
animo zijn en te veel leden, neemt Youri een andere commissie over

11. WVTTK
12. Rondvraag en sluiting: 21:33

