Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum & tijd: 1 februari 2017, 19:00
Locatie: Studio
1. Opening: 19:02
2. Sluiting: 19:02
a. Aangezien er niet 10% van het aantal leden aanwezig is op de ALV, kan deze
niet als officieel worden gezien en sluiten we de vergadering. Wanneer we
hem opnieuw openen, mag de ALV als geldig worden beschouwd.
3. Hernieuwde opening: 19:02
4. Vaststellen agenda:
- Internationalisering moet worden besproken: komt nog aan bod
5. Mededelingen:
- Reisrealisatie van vorig jaar zal besproken worden
- Leco begroting iets aangepast
6. Goedkeuren notulen ALV najaar 2016:
7. Evaluatie najaar 2016:
Ledenbinding
- Sophie vindt dat we het redelijk gedaan hebben. Van de eerstejaars zijn er 16 lid
geworden, waarvan 7 actief. We hebben erg gepromoot met lidmaatschap bij de
eerstejaars, maar veel waren er erg afwachtend en wilden het nog even aankijken.
Veel niet-actieve eerstejaars komen ook naar activiteiten
- Alle tweedejaars die lid zijn, zijn actief en betrokken
- Sophie en Evelien als enige uit het derde jaar actief, dit is en blijft een moeilijk jaar.
Uit het derde jaar is verder Marlie soms nog aanwezig
- Ledenbinding met betrekking tot de premasters zijn we ook trots op. Eén premaster
is actief en de rest gaf aan het toch erg druk te hebben. Ze komen wel vaak naar
activiteiten en er kwamen een aantal premasters naar Gent en naar het masterdiner.
Er is inmiddels een nieuwe lichting premasters en daarvan is er nu ook één lid
geworden, dit worden er waarschijnlijk meer aangezien anderen ook aangaven lid te
willen worden.
- Master studenten blijven een lastige kwestie. We hebben een promotiepraatje
gedaan aan het begin van het jaar, ook is er gepromoot op de sociologie infopagina.
Het is een lastige groep, en het is dan ook niet gelukt om een nieuw actief iemand te

werven.
Vraag: “Denk je dat dat gaat veranderen als nu er meer premasters
naar de master komen?”
- We denken niet dat er nu mensen zijn die zeggen dat ze nu een commissie
willen doen. Misschien dat we masters wel beter mee kunnen trekken, omdat
er nu een grotere mastergroep is. Ook zijn de premasters die al lid waren, en
nu naar de master zijn doorgestroomd, enthousiast en ook Noël zit nu in de
master. Verder een goed idee om master samenvattingen aan te bieden
zodat het aantrekkelijker wordt om lid te worden. Ook door
internationalisering wordt het binnenkort waarschijnlijk meer toegankelijk voor
masterstudenten.
Vraag: “Zijn er nog plannen om een (pre)masterdiner nogmaals te doen voor dit
halfjaar?”

-

Goed idee, stond op dit moment nog niet op de planning. Bij het diner dan
niet alleen masters, maar ook weer de premasters meenemen. Ook bij het
departement vragen of er nog budget is, die zijn altijd enthousiast. Tip om het
laagdrempeliger te maken: masterlunch aanbieden. Met een lunch zijn
mensen meer gemotiveerd om te komen, bijvoorbeeld na of tussen colleges.
- Van de premasters is ook een groot deel dat niet actief is, ook regelmatig aanwezig
bij activiteiten, dit is ook het geval bij ouderejaars die dit jaar niet meer actief zijn. Die
zijn er af en toe ook nog.
Commissiestrijden
- Zoals beschreven in het beleidsplan zijn de commissiestrijden behouden. Dit is tot nu
toe erg succesvol. Bij alle strijden waren bijna alle commissies betrokken, het gaat
best redelijk en we zijn er erg blij mee.
Vraag: Hoeveel gedichten zijn er binnengekomen van de afgelopen commissiestrijden
aangezien dit moeilijk te promoten was door de vakantie?
- Aardig wat, stuk of 7 van de 10 commissies hebben meegedaan
Professionalisering
Website vernieuwen.
- Zijn we inmiddels mee bezig, de site is bijna rond, enkel nog de puntjes op de i
zetten.
- Zoals ook vertaling naar Engels.
- Communicatie rond Glenn en het afsluiten rond de oude website was moeizaam,
maar we zijn wel tevreden met het resultaat
Vraag: “Heeft Femke al volledige zeggenschap over de website?”
- Ja, maar ze kan alleen niet bij het vlak waar de kamerdiensten in staan. Ook komt er
nog een ‘Engels’ knop, en de agenda wordt ook nog aan gewerkt door er linkjes van
te maken met meer informatie. Verder kan ze alles zelf aanpassen en heeft ze Glenn
niet nodig. Glenn heeft ook aangegeven ons met alles te helpen totdat alles rond en
klaar is. Communicatie met Glenn is ook veel beter dan dit vorig jaar met Jeroen en
Marlie was. -> Opmerking: complimenten voor de website, ziet er goed uit. Is wel
complexer dan de andere site, maar we zijn er erg blij mee.
Promotie
- Veel gebruik gemaakt van whatsapp zoals we ook in het beleidsplan als plan
hadden. Veel activiteiten in de app gezet en doorgegeven wat er zou gebeuren.
- Veel gebruik van facebook. Zichtbaarheid zeker vergroot, bijvoorbeeld door het
taggen van AJ Bijsterveld na zijn lezing. We merken verder zeker het verschil in
zichtbaarheid tussen verschillende facebookposten; tussen een simpele post en een
post met een foto/activiteit.
Samenvattingen
- Dit jaar goed begonnen met het updaten van de samenvattingen. Inge paste de
samenvatting van wetenschapsfilosofie aan en Joost heeft MTO-E geupdate. Ook
politicologie (nieuw eerstejaarsvak) is nu binnen. Verder wordt CST nu ook
samengevoegd tot een goede samenvatting.
- Opmerking: Er zullen ook veel samenvattingen nog wel aanwezig zijn onder
studenten/leden. Van Armoede en Beleid is bijvoorbeeld nog geen samenvatting,
maar ouderejaars hebben deze vaak nog wel en deze zijn zeker in omloop.

-

Argument over mastersamenvattingen nemen we ook zeker mee, dit is een goede
toevoeging. Wat Noël weet is dat er tot nu toe veel ingescande artikelen zijn gegeven
en nog een boekhoofdstuk. Voor samenvattingen kunnen we aan docenten en
masterstudenten van het afgelopen halfjaar vragen of zij nog samenvattingen
beschikbaar hebben.
- De vakken die er voor komend blok aankomen kijken we nog aan. Als we nu mensen
vragen om een samenvatting te maken, is dit pas klaar voor/tijdens de tentamens.
Het is dus moeilijk om nu al samenvattingen aan te bieden. Dit is niet zozeer een
probleem, voor vakken als wetenschapsfilosofie en MTO-E was de samenvatting pas
laat aanwezig, maar dit liep wel goed.
Samenwerking
Contact met sociologisch relevante bedrijven
- Versot zelf heeft niet per se contact met bedrijven. De SBD heeft wel veel contact en
ook zeker veel sociologisch relevante bedrijven door het werk van Iris.
- Ook is er aan het begin van het jaar een beroepenavond georganiseerd. Deze was
goed bezocht voor een Versot activiteit (25-30 mensen aanwezig). Dit is ook zeker
positief geweest: er is bijvoorbeeld aangeboden dat leden mee mogen lopen met een
spreker die aanwezig was op de beroepenavond, dus relevante activiteit geweest.
Verder is er een mail gestuurd naar de aanwezige sprekers om te vragen om
feedback. Enige puntje wat beter had gekund was om een pauze in te lassen.
- Inge heeft laatst een uitnodiging van het PON ontvangen voor een “hackathon”. Deze
uitnodiging is gedeeld onder leden. De hackathon vindt echter plaats in het weekend,
dus is er contact gelegd met Koen Vinkx van het PON om te vragen of een dergelijke
activiteit voor Versot kon worden geregeld. Dit was helaas niet mogelijk.
Opmerking van Cindy: misschien een idee om zo’n soort activiteit te organiseren in
samenwerking met het departement, die staan daar vast voor open. Ook aangezien
het PON aangaf willen te helpen in het geval Versot een dergelijke activiteit zou
organiseren.
Intensivering acquisitiecommissie
- Youri vindt het aardig lastig om het echt goed te doen. Het beleidsplan stelt
duidelijk dat we de commissie willen intensiveren. Youri is hier nog niet echt
tevreden over. Dit komt mede doordat er 2 sponsoren zijn afgevallen. Alle
quota die begroot zijn haal je dan in principe al niet. Verder vindt hij het lastig
om bedrijven te zoeken en werven, omdat het lastig is om een reactie te
krijgen op een mail. Eigenlijk moet je dan bellen, maar omdat Youri nog geen
ervaring had met acquisitie, was het voor hem lastig om dit op te bouwen.
Het komende halfjaar wil hij de commissie meer gaan intensiveren. Er is
bijvoorbeeld al een mogelijke sponsor binnen, dit is de drukker van de
nieuwsbrief.
Komende plannen: meer bellen in plaats van mailen. Hij heeft het soms een
beetje laten liggen en niet veel tijd gehad om langs te gaan bij mogelijke
bedrijven.
Vraag: “Wanneer is er voor het laatst vergaderd?”
- Dit was eind november, dus er moet een vergadering worden gepland! Dit is
Youri zeker van plan.
Vraag: “Vind je dat je leden tekort hebt in de acquisitie?”

-

-

Youri had liever wel iets meer mensen gehad, zeker een vierde persoon erbij.
Hij denkt dat het dan makkelijker was geweest om de motivatie hoog te
houden
Inmiddels al 2 keer susa sponsorgeld binnen gehad en binnenkort komt er
weer wat geld van sponsorkliks binnen, dus dit scheelt ook nogal voor de
begroting. Ook verwachten we dat het contract bij Hoegaarden doorgaat, Ron
stond er namelijk voor open om het contract uit te breiden wanneer het
afloopt. (Sponsorgeld van Hoegaarden komt binnen in april) Quota van wat er
begroot staat zal dus wel bereikt worden dit jaar, maar het staat natuurlijk een
beetje karig dat we maar 2 sponsoren hebben. Opmerking: het scheelt ook
veel dat Breexz afgevallen is als sponsor.

Commissies
Eerstejaarscommissie
- Nadrukkelijk aangegeven dat we de eerstejaars commissie wilden intensiveren. Deze
commissie bestaat nu in totaal uit 5 mensen, waaronder Lars, die later is
aangesloten. Het is leuk om hem te betrekken bij de commissie maar het is lastig om
hier een actieve commissie van te maken. In totaal zijn er tot nu toe 2 activiteiten
georganiseerd en er staat er in april nog een op de planning. Het is lastig om
activiteiten met de eerstejaarscommissie te organiseren. Er zijn nu laagdrempelige
activiteiten georganiseerd omdat dat eerstejaars wel trekt, in tegenstelling tot
activiteiten die minder laagdrempelig zijn voor de eerstejaars. Dit maakt het moeilijk
om taken uit te delen aan de sjaars, omdat er bijvoorbeeld enkel en alleen even een
belletje gedaan moet worden en Sophie dit dan beter zelf kan doen.
- Activiteiten worden goed bezocht, bij de lunch en het bowlen waren er rond de 14
mensen. Binnenkort is er nog een college gepland met Youri’s vader en Uunk, en er
staat er nog een op de planning, dus dit zijn meer activiteiten dan vorige jaren. Maar
Sophie vindt dat ze nog steeds niet het idee heeft dat ze de mensen in haar
commissie motiveert (niet veel pit om dingen op te pakken, moeten erg gemotiveerd
worden.)
Er is ook al een commissieuitje gedaan en dit was wel geslaagd.
Opmerking:“ Is er het plan om weer een eerstejaars bbq te doen? Want bij deze activiteit is
het ook makkelijker om meer taken aan de eerstejaars zelf te geven.”
- Ook heeft Sophie ze wel aangespoord college praatjes te doen, maar de activiteiten
intensiveren is lastig aangezien het enkel activiteiten zijn voor eerstejaars. Verder is
er binnen de vergadering niet veel te bespreken en is het lastig om de vergadering te
rekken. Sophie: is het een idee om sjaars commissie af te schaffen volgend jaar? ->
Niet doen, het is dan lastig om ze (actief) lid te laten worden.
Misschien dan een idee om ze mee te laten lopen bij een andere actieve commissie
om ze in te laten zien hoe een commissie is. Aansporen om ze een vergadering bij te
laten wonen. Cindy: misschien idee om de sjaars commissie standaard activiteiten te
laten organiseren voor iedereen (was ook een idee dit jaar). Sophie wil ook dit jaar
de eerstejaars de familiedag te laten organiseren
-> Bij het intensiveren van de eerstejaarscommissie, moet je geen activiteiten
afpakken van de OAC (opmerking was om eerstejaars activiteiten als een themafeest
te laten organiseren), maar een samenwerking tussen eerstejaars en ouderejaars te
organiseren. Luisa denkt dat dit lastig is omdat je dan heel veel personen hebt die

samen moeten werken. Een beter idee is dus om ze mee te laten lopen bij een
vergadering, het moet vrijblijvend zijn. De eerstejaarscommissie moet dan gezien
worden als een opstapje.
-> Joost: idee om een ouderejaars mee te laten draaien bij de sjaars, maar dan moet
er duidelijk worden afgesproken wat hun plek is, zodat niet alles over wordt genomen
door een ouderejaars.
-> Sophie ook de eerstejaars ook gevraagd of iemand anders dan Sophie voorzitter
wilde zijn, maar er was niet veel interesse. Misschien is hiervoor aan het einde van
het jaar meer interesse.
-> Probleem is: de enige intensieve activiteit waar je echt iets voor moet doen is de
eerstejaars bbq. Een idee is om een intensieve activiteit of überhaupt de eerstejaars
bbq naar voren te halen. Het is lastig om door het jaar heen een andere intensieve
activiteit te organiseren dan een activiteit die te maken heeft met eten, omdat het dan
moeilijker is om te komen, omdat iets anders dan eten minder laagdrempelig is.
SBD
-

Voor sociologie gaat het wel heel goed, maar Iris is dan ook de enige persoon die
goed bezig is met de SBD. De coördinatoren hebben geen echt duidelijke rol. De
SBD ging erg slecht, dus toen is er een evaluatie georganiseerd. Femke is hier niet
heel tevreden over geweest, omdat er niet echt personen op hun plaats zijn gezet
waar dat wel nodig was. Maar er is wel weer een betere start gezet. Tussen Dylan en
Iris (voor sociologie) gaat het nu wel goed, wat aan het begin ook minder ging, en
met de evaluatie is het ook duidelijker geworden wat de toegevoegde waarde van de
coördinatoren is.
Ook hebben Iris en Femke contact gelegd met het departement om samen te zitten
over wat er mogelijk is.
Femke denkt dat iedereen het een heel mooi ding voor op zijn cv vond, en dat veel
mensen de SBD niet als belangrijk genoeg zien. De commissie is ook sowieso veel
te groot.
De commissie is opgedeeld in onder andere domeinen en acquisitie. Er is nu
besloten om de domeinen even te laten liggen, zodat de commissie beter zal lopen.
De sollicitatieprocedure was vrij gecompliceerd, Joost heeft persoonlijk ervaren dat
het afnemen van een sollicitatie niet goed ging.
Functioneren van de voorzitter kan Femke niet goed beoordelen, maar verneemt wel
dat dit beter zou kunnen dan het nu gaat. Voorzitter + vice-voorzitter hebben alles
met z’n tweeën op een rijtje gezet, maar Femke weet niet of dit nu goed gaat.
We vinden het jammer dat het zo is gegaan, maar we hopen dat het het komende
halfjaar beter zal gaan. Op het moment gaat het wel beter, er komen op het moment
ook meer berichten binnen dat er bedrijven binnen zijn.
-> Iets om mee te nemen: andere sollicitaties, coördinatoren laten solliciteren en/of
sollicitaties door de eigen studievereniging.

Samenwerking
- Samenwerking met andere verenigingen gaat heel goed. Binnen TSB gaat het heel
goed tussen de verenigingen, er is geen rivaliteit, we kunnen alles vragen aan elkaar
en hebben zelfs een app samengesteld.

Buiten TSB zijn we niet heel tevreden met de LOS commissie, het kan beter dan het
nu gaat.
- BEHAVE loopt normaal goed maar voor de komende activiteit was er een iets
mindere communicatie. Aan de andere kant is het niet veel werk om een
kroegentocht te organiseren en communicatie was minder door vooral de vakantie.
- Samenwerking met het departement is erg geïntensiveerd. Al een stuk of 4
gesprekken gehad met het departement om hen te updaten. Ook hebben we de
presentatiedag georganiseerd en binnenkort hebben we een departement oac op de
planning staan.
-> Opmerking Luisa: bij sommige groepjes zaten er geen docenten bij, daar moet op
gelet worden!
-> Evaluatie presentatiedag: fotocontest was niet ons idee, we waren er van tevoren
erg sceptisch over omdat we niet verwachtten dat mensen foto’s in gingen sturen.
Uiteindelijk zijn er enkele foto’s binnen gekomen, leuk dat iedereen een prijsje kreeg
maar in onze ogen was het niet zo’n aantrekkelijke contest. Het idee lag al klaar en
we hadden niet zoveel inspraak. Onze input: prijsje introduceren voor de winnaars.
Heeft niet veel geholpen.
Innovatie
- Van het vorige bestuur hebben we een innovatiebeurs gekregen. Deze is nu voor
een groot deel op, omdat we hadden bedacht een studietrip te maken naar Gent. In
totaal stond Versot in de vakantie 5 weken stil, dus vonden we het een goed idee om
deze trip te organiseren. Uiteindelijk gingen er 11 mensen mee, niet een super hoog
aantal, maar wel een leuk aantal om een trip mee te maken. We hadden een deel
van de beurs geïnvesteerd in Gent. Het idee voor volgend jaar is om een
studietripcommissie op te zetten. Deze activiteit staat ook standaard in de planning
bij de andere studieverenigingen.
Vraag: “Is het echt nodig om een commissie hiervoor op te stellen in verband met het aantal
werk en de concurrentie die je dan krijgt om andere commissies te vullen?”
-> Als bestuur hebben we een beetje onderschat hoeveel werk er in zat en
uiteindelijk door de vakantie en daarna de drukke tijd toch nog druk mee bezig
geweest. Leuke suggestie, het is ook enkel een voorstel.
8. Financieel verslag:
a. Realisatie studiereis 2016:
- Vorige keer niet kunnen bespreken omdat op dat moment de bonnetjes nog
niet binnen waren. Inmiddels bijna alle bonnetjes binnen, doordat Joëlle ze
via de foto door heeft gestuurd.
Inkomsten
- Alle bijdragen van deelnemers binnen
- Subsidie universiteit: uiteindelijk enkel de aanbetaling binnen en niet het
restbedrag, aangezien de communicatie met Joëlle niet goed is gegaan. Ze
zei dat ze alles had opgestuurd, maar dit was niet het geval. Daarom hebben
we geen aanspraak op het restbedrag kunnen doen.
- Hierdoor is de bijdrage van Versot hoger geworden dan begroot. Ook is er
een fout in de begroting gemaakt in de subsidie van het departement,
waardoor dit ook opgevangen moest worden door Versot

-

Inmiddels is ook de reisbeurs binnen gekomen

Uitgaven
-

Kathedraal St. Paul: wel geweest, maar was gratis (0 realisatie)
Malta 5D: €7 hoger uitgevallen omdat Job gratis zou mogen, maar toch niet
het geval wanneer we er waren
- Theater museum: goedkoper door studenten korting
- Activiteiten voor de reis: alles iets goedkoper uitgevallen, alleen het college
van vertrek was niet begroot.
- Bij de reisreünie waren wat minder mensen aanwezig
- Bedankje voor de docent: heeft Joëlle gekocht en die heeft hij ontvangen.
Maar daar heeft ze geen bonnetje van gehad en is niet gedeclareerd.
- Collage van de foto’s is duurder uitgevallen; bij de vorige ALV is toestemming
gevraagd of Versot dit kon betalen, zodat iedereen een gratis collage kon
ophalen.
- Openbaar vervoer in Malta is duurder uitgevallen. Dit was begroot op prijs
van de kaart die elk lid zou krijgen. In de begroting is niet meegenomen dat
de laatste paar buskaartjes nog door Versot zou worden betaald.
- OV van Tilburg naar Schiphol en vice versa, dit is te laag begroot door de
commissie.
- Uiteindelijk sluiten we de begroting door de extra betaling van versot
b. Realisatie introkamp 2016:
- Youri bespreekt deze aangezien hij hem gerealiseerd heeft.
Inkomsten
- Deelnemersbijdrage stond oorspronkelijk op 12 personen, maar uiteindelijk
waren er maar 4 personen. Dit tekort is zoveel mogelijk gebufferd met
vrijwilligers, maar er waren 2 mensen minder dan nodig was.
- Er is minder uitgegeven dan er binnen is gekomen, dus daarom kan de
verenigingsbijdrage of de subsidie omlaag.
Uitgaven:
- Locatie is op geplust, aangezien de toeristenbelasting lager uitviel doordat er
2 personen minder waren
- Schoonmaakkosten op 0 gezet aangezien je het zelf schoon mag maken en
er dan niks in rekening wordt gebracht
Eten:
- Beter om “eten” te begroten en realiseren onder één kopje
Drank:
- Fust is begroot voor de prijs van een fust in Nederland, en is gerealiseerd op
de prijs van een fust in Duitsland. Er is dus geplust aangezien het bedrag in
Duitsland lager ligt
- Wijn: (verschil tussen gerealiseerd en begroot klopt niet.) Wijn is lager
uitgevallen
- Extra bier: gehaald in de veronderstelling dat alle fusten op zouden gaan
aangezien er op vrijdag een heel fust doorheen was gegaan. Luisa heeft alle
halve liters die over waren overgekocht, behalve degene die dus al
opgedronken waren en dit was een bedrag van €5,90 wat nu is gerealiseerd.
Activiteiten:

-

Benodigdheden is begroot op €3 per persoon, maar de activiteiten hebben
geen geld gekost. Hierdoor is de realisatie ook zo geplust
Cursus: is een cocktail workshop geworden, net iets minder uitgegeven
Aankleding locatie ook lager uitgevallen dan begroot

Brandstofkosten:
- Er hebben 3 mensen gereden en uiteindelijk is de 75€ die begroot stond
gedeeld door 3 en is dit verdeeld onder deze personen.
Cadeau winnend team
- Hier is iets op bespaard
- Uiteindelijk kom je uit op +280€, hier is nog niks mee gebeurd. Overlegd in hoeverre het
mogelijk is om terug te geven aan leden, dan zou je €12 euro p.p. terug kunnen geven. Dit
kan je beter niet doen, aangezien het bedrag dan erg laag is voor een heel weekend en
Versot veel in het introkamp geïnvesteerd heeft. Door het extra geld van de bijdrage /
subsidie af te halen, kan het saldo op 0 worden gezet. Hier is iedereen mee akkoord
c. Tussentijdse realisatie Versot 2016- 2017
Inkomsten:
-> €280 van het introkamp erbij (Theoretisch zou je kunnen zeggen dat dit naar de SAS
rekening moet, dit moet officieel besproken worden tijdens de SAS vergadering -> gaan we
niet naar de SAS overmaken, netter om het binnen Versot te houden)
Sponsoring
- Sponsorgeld voor studieboeken is nog niet binnen, nog geen indicatie
- Sponsoring acquisitie: 30 van susa, 67 van sponsorkliks. Zo goed als
toegelicht. Nog geen geld binnen van Hoegaarden
- TSB werkactie: minder binnen aangezien er begroot is dat er één persoon
meer mee zou gaan. Dit valt daardoor net iets minder uit. -> Hoe realistisch is
het om dit volgend jaar nog te doen?; misschien een soort werkactie doen bij
Koningsdag (idee van Polis), maar dit is een dag voor de reis dus niet erg
realistisch voor ons. TSB acquisitie bespreekt deze zaak in de komende
vergadering.
- Subsidie TSB nog niet binnen. Gaat Youri achteraan aangezien hij hem
inmiddels wel al had verwacht. Joost geeft aan de TSB subsidie vorig jaar
pas na de ALV binnen gehad.
- Contributie: 390€ minder aangezien er eind afgelopen jaar 149 leden waren
en er veel meer leden zich hebben uitgeschreven dan ingeschreven. Ook
veel gevallen waarin mensen het hebben teruggeboekt, het rekeningnummer
niet klopte of er geen geld op de rekening stond. Bij iedereen die geen
geldige reden had om het bedrag niet te betalen, heeft Youri een mail
gestuurd. Youri heeft van een paar mensen antwoord gekregen. Hiervan
hebben sommigen zich al 3 jaar geleden uitgeschreven. Dit komt doordat die
mensen zich hebben uitgeschreven na het moment van
uitschrijvingsmogelijkheid. Deze mensen zijn daardoor niet ingevoerd in het
uitgeschrevenenbestand en staan daardoor nog in het automatische
incassobestand. Hierdoor staan deze rekeningnummers nog in de lijst en
wordt het afgeboekt. Deze mensen zijn nu uit het bestand gehaald.
€390 tekort op de begroting onder contributie bestaat uit:

-

10 leden minder dan vorig jaar
De rest zijn mensen die het hebben teruggeboekt etc. Hier kan je
zoveel mogelijk aan doen, mensen reageren niet. Ook kost het geld
om nog een incasso te doen.
- -> Als mensen niet betalen, zijn ze geen lid meer. Uitschrijven!
Diversen
- Geld van de rekening van het VAST, die is opgeheven, is overgemaakt naar
Versot om te gebruiken voor activiteiten voor alumni -> lustrum post op de
SAS rekening.
Vraag: “Hebben zij ook bestanden doorgestuurd die lid waren bij het VAST?”
Nee, enkel simpel mailtje gehad met dat ze het geld over gingen maken. We
gaan er achteraan of we dit bestand kunnen hebben.
Samenvattingen
- Prijs voor samenvattingen gebaseerd op hoeveel het gekost heeft om
ze te drukken. Hierbij geen rekening gehouden met dat er nog een
aantal samenvattingen blijft liggen. Hierdoor is er een tekort. Volgend
jaar zal er een positief saldo zijn omdat de rest van de
samenvattingen die nu zijn blijven liggen er nog zijn.
- Vraag: “Momenteel vallen er inkomsten wat lager uit. Verwacht je
problemen het komende halfjaar?” Verwacht Youri niet, we hebben
bijvoorbeeld een innovatiebeurs gekregen en besparen hier geld op.
Daarom komen we wel goed uit.
- Je moet opletten dat er nu €600 à €700 minder binnenkomt, dus
kunnen we ook €600 à €700 minder uitgeven. Hier moet rekening mee
gehouden worden.
Uitgaven
Studiegerichte activiteiten
- Moskee en SP hebben geen geld gekost, daarom investeren we deze
bedragen in de SAC workshop
- Bijdrage studiereis staat onder studiegerichte activiteiten aangezien die hier
beter past dan onder diversen. Studiegerichte activiteiten is een betere post
voor de bijdrage van de studiereis, aangezien dit een studiegerichte activiteit
is. Ook kunnen we zo de verhouding tussen kosten van studiegerichte
activiteiten en ontspannende activiteiten rechttrekken, aangezien de kosten
van ontspannende activiteiten hoger liggen.
- Beroepenavond heeft net iets meer gekost, aangezien reiskosten zijn
gedeclareerd die niet begroot waren
- Departementsactiviteit (tot nu toe is het departement sac) is Youri vergeten te
realiseren, maar dit is gerealiseerd op 0 euro. Het departement betaald
namelijk altijd alles. We hebben nog een activiteit, en geven hierbij aan dat wij
ook willen betalen
Ontspannende activiteiten
- Zelfde geval als bij SAC’s: overgebleven geld wordt in het gala gestopt.
- Themafeest: €-41.77 zijn inkomsten, aangezien dit een hoog entreebedrag
was en er meer mensen van buitenaf kwamen dan gedacht.

-

Actieve ledenmeeting is net iets minder uitgevallen dan verwacht, aangezien
er enkel kosten van het lamineren waren
Introductieactiviteiten
- Er was niet veel uitgegeven aan de lunch en er kwamen veel sjaars naar de
activiteit (wel allemaal lid)
- Cubaans bowlen hoger uitgevallen omdat er is besloten ze een drankje te
geven. Ook om de laagdrempeligheid te verhogen is de prijs voor sjaars lager
gezet, dus is de rest door versot betaald.
Diversen
- Promotie zijn nu al erg veel kosten aan uitgegeven, wat nu nog over is is te
weinig voor het komende halfjaar. Deze post zal dus hoger uitvallen
- Kantoorkosten zijn nu al overschreden, aangezien we aan het begin van het
jaar dingen die we niet hadden, aangeschaft hebben (toner, nietmachine etc.)
- Website: domeinkosten zijn betaald (zullen elk jaar €9,66 zijn, maar nu hoger
omdat het domein hoger is door overstapkosten). Er is een offerte ontvangen
van de rest van de kosten (+/- 200), maar nog geen factuur.
- Correspondentie: hoger uitgevallen aangezien we constitutiekaartjes hebben
gemaakt
- Nieuwsbrief: Youri heeft de nieuwsbrief in kleur laten printen, niet bij
stilgestaan en €126 uitgegeven in plaats van €48 wat het gewoonlijk is. Voor
de komende nieuwsbrief staat er nog €10 -> Luisa: misschien goedkoper om
hem samen te printen met het reisboekje. Uiteindelijk zal er dus 38 te weinig
gerealiseerd worden
- T-shirts van het bestuur zijn lager uitgevallen
- Beurs innovatie: €90 euro over van de innovatiebeurs van Gent en de €4 is
van eten van sinterklaas
Iedereen akkoord, op voorwaarde dat de €280 aan de inkomstenkant erbij komt.
d. Begroting ledenweekend 2017
- 33 deelnemers. Lars heeft zich afgemeld, maar al wel betaald. Misschien gaat Roos
nog mee.
- Locatie is betaald. Alles is net als vorig jaar gepland. Frituurpan zou eerst gehuurd
worden, dat zou 25 euro per weekend zijn, maar nu is er een frituurpan gekocht.
- Verder staat alles zoals de realisatie vorig jaar
- Ipv fusten : blikken bier. Het bedrag van de fusten bier en de tap bij elkaar is nu het
bedrag wat we zullen betalen voor de blikken bier
- Wijn is omhoog gegaan op aanraden van Joost (met €15)
- Externe activiteit is een grote activiteit en deze is al betaald.
- Foto is lager begroot nu, dat hoeft niet zo duur te zijn.
- Onvoorziene zijn omlaag bijgesteld naar 7,2%
- Iedereen akkoord
e. Begroting studiereis 2017
Inkomsten
- Bijdragen aan de inkomstenkant zijn alle kosten van bus reis etc. bij elkaar
- Voorschot universiteit bedrag is het maximale bedrag dat je aan kan vragen
voor een reis binnen europa

Uitgaven
- Sigulda staat op €12 p.p.. Dit omvat het openbaar vervoer en de activiteiten. We
moeten er met het openbaar vervoer heen en hier organiseren ze een paar
activiteiten
- Aantal culturele activiteiten begroot die Youri ergens tussen de notulen heen kon
vinden en hierdoor zijn er nog geen specifieke bedragen begroot. Dit wordt nog aan
de hand van de rest van het programma aangepast wanneer deze wordt vastgesteld.
- Alle studiegerichte activiteiten kloppen wel. Dit zijn enkel geschenken van de
sprekers
- Welkomstdiner begroot op de begroting van vorig jaar en dit is een realistisch bedrag
voor het land
- Infoavond is gerealiseerd op precies 21,75
- Dagje weg OV staat op 100 en dit is bedrag van mensen die geen OV hebben. Dit
klopt ook met het aantal mensen dat geen ov heeft
- Bedankje docent iets hoger begroot dan vorig jaar, docent mag bedankt worden
- Printkosten die nodig waren op subsidieaanvraag
- Telefoonkosten bizar hoog, maar dit is zo begroot om de inkomsten en kosten gelijk
te krijgen. -> goedkoop abonnement aanschaffen en maps volgt dan de route
gewoon
- Openbaar vervoer: allemaal uitgezocht
- Tickets vervoer in Riga: commissie vond het een goed idee om een ticket te kopen
om binnen Riga vrij te kunnen reizen.
- Vliegreis en hostel zijn de bedragen die Disma reizen doorgegeven heeft
- Onvoorziene kosten worden meegenomen in de subsidie, als deze hoger is krijg je
minder subsidie. Daarom is deze op maar 5% gezet.
-> Voor nu staat deze begroting op + 30, voor nu maakt dat niet veel uit, als de realisatie
maar gelijk is
-> Iedereen akkoord
f. Begroting introkamp 2017:
Inkomsten
- €280 over van vorig introkamp, dus bijdrage deelnemers op 30 per persoon
- Begroot op 28 deelnemers, aangezien er een goed promotieplan is voor dit
jaar
- Gerekend op 8 deelnemers en 20 vrijwilligers (Opmerking: is 20 niet wat
veel? Maar dit is inclusief kookco, oud bestuur, nieuw bestuur, 5 mensen
commissie, papa en mama)
- Wellicht optie om volgend jaar masters, premasters etc. erbij te betrekken
- Subsidie TSB kan nog over gespart worden
Uitgaven
- Locatie kan hoger uitvallen aangezien de toeristenbelasting verhoogd kunnen
worden
- Friet eventueel hoger aangezien er vorig jaar te weinig friet was
- Nu nog het plan de fusten uit Duitsland te halen en de tap zit hier ook bij
- Benodigdheden activiteiten lager gemaakt dan vorig jaar aangezien ze
vonden dat het vorig jaar aan de hoge kant was
- Leuk om de cursus groot uit te pakken, dus hoger begroot dan vorig jaar

-

Ook dit jaar flyers maken, zodat het goed zichtbaar is en er goed gepromoot
wordt -> misschien idee om de flyer op een usb te printen
Opmerking: cantus boekjes zelf printen zodat het net zo laag uitvalt
0,75 cent verschil

9. Verslag kascontrolecommissie:
Joost en Koen hebben alles gecontroleerd over het eerste halfjaar. Er is een positief saldo
van 10 cent. Er waren 2 of 3 bonnetjes die er niet waren, en dit is toen gespecificeerd op
een andere manier. Dit is goedgekeurd door de kasco.
Verder tevreden over hoe Youri alles kon verantwoorden en alles klopt.
Daarnaast hebben ze met Youri de studiereis nagekeken, omdat hier nog geen kascontrole
voor was. Yvette kon hier niet bij zijn, dus hebben Koen en Youri dit samen gedaan.
10. Vooruitblik eerste helft 2017:
Ledenbinding
- Voortzetten hoe het nu gaat. We zijn erg goed bezig geweest met promotie en
ledenbinding. Mensen veel geappt om te komen, deze trend doorzetten in het
komende halfjaar.
Professionalisering
- Zo snel mogelijk de puntjes op de i zetten m.b.t. de website
Internationalisering
- Er komt een Engelse bachelor, dus dit heeft gevolgen voor Versot.
Opmerking: willen we dat dit gevolgen heeft voor Versot? -> Ja, we willen dat
iedereen bij de studievereniging kan komen, samenvattingen aanbieden en iedereen
heeft recht op het inzien van de notulen. We hebben besproken om te vergaderen in
het Nederlands, zo gewenst. Wanneer een Engels persoon dit opvraagt, kan je dit
aanbieden aan deze persoon.
- Ook beginnen we nu al met de facebookposten “English below” aan te bieden zodat
nu ook al de masters op de hoogte kunnen blijven. Overlegd met het departement en
geleidelijk aan wordt Versot Engels.
- Uitzoeken of Engelse sociologen een I*esn groepje hebben, want dan loop je veel
potentiële leden mis. Navragen wat zij qua bachelor programma hebben, aangezien
i*esn dit niet zozeer aanbiedt. Navragen bij de top hoe dit ingericht gaat worden
- Binnenkort sparren met Polis over hoe zij het precies hebben gedaan, aangezien zij
ook pas net Engels zijn geworden
- Samenvattingen: tracks in het tweede jaar. Eén track is Engels en de andere twee
Nederlands. Dus enkel voor die ene track hoef je Engelse samenvattingen aan te
bieden. Ook zijn de vakken van de Engelse en Nederlandse bachelor verschillend,
dus is het niet nodig om alle samenvattingen te vertalen.
- Ook verwachten ze dit jaar nog niet op erg veel aanmeldingen voor de internationale
bachelor. Ze verwachten dat dit volgend jaar meer zal worden. Ook zijn ze in
Duitsland gestopt met het werven van psychologiestudenten; dus voor sociologie
misschien mogelijk.

11. W.V.T.T.K
a. Prijs lidmaatschap van (pre)masters die vanaf januari instromen. Youri perongeluk
gezegd dat we contributie voor een bepaalde prijs aan kunnen bieden in plaats van
de oorspronkelijke 15€.
-> 10€ voor mensen die later lid worden, en dat ze het dan overmaken zodat er geen nieuw
incassomoment hoeft te komen. Niet precies de helft, aangezien de grotere activiteiten in de
tweede helft van het jaar plaatsvinden.
-> Bied je dan alles aan aan deze personen? Lastig om in te stromen in een commissie
bijvoorbeeld (zoals bij reis of ledenweekend niet mogelijk, opties bekijken). Duidelijk
aangeven wat we hen kunnen bieden en duidelijke richtlijnen stellen.
→ Er moet met een concreet voorstel gekomen worden die kan worden gepresenteerd voor
de volgende ALV, waar er dan over gestemd kan worden.
In september komt er een voorstel dat wanneer je in januari lid wordt, er een gereduceerd
tarief gaat gelden.
Om ook nog gereduceerde tarieven te rekenen voor studenten die in januari uitschrijven,
wordt er niks geregeld, aangezien het zo te gecompliceerd wordt.
→ Eén nieuw inschrijfmoment, geen nieuw uitschrijf moment.
→ Voor nu betalen de nieuwe (pre)masters gewoon €15 voor een halfjaar.
→ Risico dat mensen wachten tot september met inschrijven, maar aangeven dat het
goedkoper is om nu lid te worden aangezien je meer betaald wanneer je €1 meer betaald bij
iedere activiteit.
b. Ledenbinding/acquisitie Bas: benaderd door Herodetos die nog steeds openstaan
voor een samenwerking. Dit zou betekenen dat Versot voor deze (500) studenten
een praatje mogen doen. Dit kan meer sociologie studenten trekken. Levert dit iets
op? Dit kunnen we in bespreking met het departement op elkaar afstemmen.
-> Ook SACs promoten wanneer ze lid zijn van deze verenigingen/wij bij hun
12. Rondvraag: iedereen eens bestuur goed beziggggggggggggg
13. Sluiting: 21:37

