Aanwezigen: Christian, Jonah D, Quinten, Fran, Ferdinand, Marc, Sam, Jonah Z,
Wesley, Rutger, Jaimy, Britt, Laurens, Laura O, Damian, Mike, Rianne, Richard,
Alex.
Aanwezigen door middel van machtigingen: Nick Tijsterman
Begin- en eindtijd: 15:20 - 16:29
Datum: 2022-07-08
Tijdens deze vergadering waren er 17 stemmen per besluit
1. Opening
De ALV is geopend om 15:20
2. Mededelingen
Er wordt door Quinten gevraagd of er machtigingen zijn.
Er zijn machtigingen voor:
Daarnaast wordt er gevraagd of er mensen zijn die bezwaar hebben op het opnemen
van de ALV en daarmee dus niet in de opname willen opgenomen.
Er waren geen mensen die hier bezwaar op hadden.
Als laatste wordt er gevraagd welke aanwezigen intron- of alumni lid zijn, de
volgende aanwezigen hebben geen stemrecht:
- Laura
- Rianne
- Richard
3. Vaststellen agenda
Er zijn geen nieuwe agendapunten toegevoegd.
4. Jaarverslag
In het jaarverslag hebben wij een aantal doelen opgesteld. KB zou niet al te veel
doelen moeten opstellen, daardoor kan het overzicht zoekraken. Commissies
opstellen is bijvoorbeeld lang uitgesteld. Heel veel van onze doelen zijn gehaald.
Bepaalde echter niet (maar wel door bestuur gedaan). Maken van identiteit is ook
niet echt gelukt. We hadden vorig jaar een huisstijl, die is dit jaar niet gebruikt. Aan
het eind van het jaar is een soort huisstijl gekomen maar die wordt nog niet officieel
gebruikt.
Alex: bestuursstukjes? Ja die zijn er

Mike: Hoeveel doelen zijn er niet gelukt?
We hadden er eerst 15, zijn uiteindelijk voor 11 gegaan waarvan er 7 echt gelukt
gelukt zijn. Verder zijn er redelijk vaag omschreven doelen, waarvan niet compleet
duidelijk zijn of die wel of niet behaald zijn.
Bijv. welzijnsstudenten zijn ingestemd, maar er staan geen mensen op de functies.
Overige feedback over de RvA. Dit wordt erg fijn ervaren. Selecteer groepje, goede
antwoorden. IntroCo is opgericht want dat is handig.

Mike: Van plan om de niet behaalde punten mee te geven aan komende bestuur?
Deels. Wij hadden problem,en met vullen van commissies, dus als tip bijv. de dies
door AC en Educo laten doen ipv een hele DiësCo oprichten. Er is een
verjaardagskalender opgesteld, maar veel moeite om te onderhouden en wordt toch
niet echt gebruikt dus het is voor te stellen deze dingen dan niet over te nemen.
Fran: De Diës viel een beetje ongemakkelijk.
Ja dit is altijd wel een issue. Voor de volgende keer zou dat meegenomen
kunnen worden, maar is moeilijk om een verjaardag te verschuiven.
5. Realisatie Penningmeester
Christian licht vier korte punten van de realisatie toe.
● Acquisitie:
○ Er komt volgend jaar nog 250 van de nieuwe boekendeal en nog 100
van Seed Valley, 100 van Bètabanenmarkt, 100 van Joor-it.
(100>betabanenmarkt,250>nieuwe boekendeal,
100>seedvalley,100>joor.it,(kncv?>100))
● Reiscommissie:
○ Veel meer uitgegeven en binnengekomen. Redelijk grote bedragen
besteed en geretourneerd. In werkelijkheid is er €2000 minder
uitgegeven dan in de realisatie lijkt te staan. Het nettobedrag is
onveranderd.
- Er zijn nog inkomsten voor de Diëscommissie.
- Mollie nog niet geverifiëerd. Gaat wel gebeuren. Met dat geld erbij is
er iets minder uitgegeven dan begroot in het potje van de Diës
Commissie.

Mike: Zijn dezelfde kortingen van HLbookshop nog steeds aanwezig bij het nieuwe
contract?
De nieuwe kortingen zijn nog steeds aanwezig en daarnaast nog een bot die de
laagste prijzen vindt voor de boeken van de opleiding

Mike: komt er een eerstejaars mail uit voor de boekenkorting?
Ferdinand: Hier is nog een probleem met de overlopende contracten. Waardoor er
geen mogelijkheid is om promotie te bieden voor de nieuwe bookshop tot 28
augustus.

Mike: Er was zelf begroot vanuit de ReisCo om maximaal 4-5 duizend te betalen.
Echter staat er 6 duizend op de begroting, waar komt dit getal vandaan?
Christian: Dit kwam door de grote terugstortingen die waren gebeurt, dit heeft geen
invloed gehad op de netto uitgaven.

Richard geeft aan dat hij graag had gezien dat er meer geld uitgegeven werd.
Christian legt de balans uit.
Damian vraagt over de exacte inhoud van alle buttons en pennen
Er wordt door het bestuur aangegeven dat er genoeg pennen en buttons zijn, maar
dat de exacte aantallen hiervan niet bekend zijn.

6. Oordeel Kasco
Damian geeft aan dat het lijkt de goede kant op de gaan, maar nog niets definitief.
Dit is goed afhankelijk van de zomerperiode.
7. Bedanken Commissieleden
Als commissie cadeau wordt er dit jaar een Raspberry Pi Pico gegeven aan de
commissieleden met een maximum van 1 per persoon.

8. Instemmen Kandidaatsbestuur
De KB leden stellen zichzelf voor.
-

Sam van Kesteren, volgend jaar 3e jaars. En wil graag de penningmeester
worden van Exon
Jonah Zwaan, heeft net de propedeuse behaald. En wil graag de secretaris
worden.
Rutger gaat volgend jaar naar het 2e jaar en zoekt naar een extra uitdaging
naast de studie en wil daarnaast de 2e Almeerse intern worden.
Jaimy, heeft cum laude de P gehaald en wil graag de voorzitter worden van
Exon.

Alex vraagt of er eerdere ervaring is vanuit de leden van de KB.
- Jonah geeft aan dat hij geen eerdere ervaring heeft
- Sam heeft vooral ervaring als notulist, maar nog niet per se als
penningmeester
- Rutger heeft ook nog geen ervaring als bestuurslid
- Jaimy heeft nog geen ervaring als bestuurslid, maar is wel leidinggevende bij
zijn bijbaan.
Alex vraagt daarnaast of zij eerdere ervaring hebben in combinatie met Exon.
- Sam heeft vorig jaar de PromoCo en de EduCo gedaan en afgelopen jaar de
EduCo.
- Jonah, Jaimy en Rutger geven aan dat die ook alleen nog maar hebben
geborreld
Alex vraagt als derde hoe de KB-leden erover nadenken hoe zij denken om een AC
op te richten.
- Sowieso is de overdracht daarbij heel erg belangrijk
- Het is belangrijk om te kijken naar de wens van de leden
- Met name ook met feedback momenten om te kijken wat er volgend jaar
beter kan worden gedaan dan dit jaar.
- Minder ambitieus, maar wel realistisch

Alex stelt als 4e vraag hoe de KB leden erover nadenken om toch ook in te spelen op
de eerstejaars, dat zij ook naar evenementen kunnen komen.
- Inspelen op het feit dat dit de eerste eerstejaars zijn zonder corona, dus er is
meer vrijheid in het organiseren van activiteiten
- Eerder activiteiten plannen zodat mensen in het eerste jaar vrij kunnen
vragen voor dat moment om naar een activiteit toe te gaan.
- Meer eerstejaars persoonlijk aanspreken (waardoor er minder vaagheid is, of
een evenement voor jou bedoeld was als eerstejaars lid)
- Rutger en Jaimy zijn hiernaast ook student-assistent, waardoor zij veel
contact kunnen hebben met de eerstejaars.

Mike stelt een vraag over welke dingen / doelen de KB-leden zelf willen
ontwikkelen of willen leren
Sam geeft aan dat die graag meer gestructureerdworden.
Jonah wil graag social skills ontwikkelen en de ervaring graag hebben.
Rutger wil daarnaast ook meer ervaring opdoen en te netwerken binnen de
vereniging.
Jaimy wil graag de eerstejaars bij elkaar brengen en de sociale cohesie te
vergroten bij de eerstejaars vanaf het begin al.
Rianne geeft als tip dat het handig is voor de KB om tijdens SLB-uren ook aanwezig
te zijn voor de eerstejaars om je gezicht te laten zien, waardoor de eerstejaars je
beter kennen en weten dat je bestaat.
Alex vraagt hoe de KB-leden denken dat zij bestuur kunnen doen naast hun baan en
studie.
- Jonah en Sam hebben geen baan naast het zijn van bestuur
- Rutger verwacht alleen student-assistent naast bestuur te zijn
- Jaimy zal hiernaast een baan hebben met nog student-assistent en kan ook
heel erg plannen en is dus niet bang dat het verkeerd zou gaan.

Fran geeft aan dat het handig is om snel te beginnen met het vinden van
bestuurskleding.
En dat het niet handig is om het pak te gebruiken om met de eerstejaars te spreken.
Laura vraagt waarom Jonah niet meedoet met het streepjes thema van de andere
KB-leden.

Mike: Wat is het beginmoment van het jaar, liggen er al activiteiten klaar?
De eerste dag van de komende eerstejaars wordt sowieso geregeld door Exon
en daarnaast wordt de eerste 2 maanden opgevuld door de Introductie Commissie die
nog opgesteld wordt.
Fran vraagt hoe de bestuursvloek eraan toe zit.

Damian legt uit wat de bestuursvloek is en vraagt of het KB ervoor open staat om in
de poule terecht te komen.
Het KB stemt in om een poule te maken voor het bijhouden van de bestuursvloek
aankomend jaar.
Er wordt uitgelegd hoe het mogelijk is om te stemmen via stem.exonleiden.nl waarbij
er wordt uitgelegd dat de KB leden onthouden bij henzelf moeten stemmen.

Damian is voor deze ALV lid van een tijdelijke StemCo, die checkt of de
stemmen goed zijn gelezen.
De stem commissie keurt de stemming goed!
Stemming voor Jaimy als voorzitter van Exon:
Voor:
15
Tegen:
1
Blanco:
0
Onthouden:
1
Hierbij is Jaimy ingestemd als voorzitter van Exon voor volgend jaar.
Stemming voor Jonah als secretaris van Exon:
Voor:
16
Tegen:
0
Blanco:
0
Onthouden:
1
Hierbij is Jonah ingestemd als bestuurslid van Exon voor volgend jaar.

Stemming voor Sam als penningmeester van Exon:
Voor:
16
Tegen:
0
Blanco:
0
Onthouden:
1
Hierbij is Sam ingestemd als bestuurslid van Exon voor volgend jaar.

Stemming voor Rutger als intern van Exon:
Voor:
15
Tegen:
0
Blanco:
1
Onthouden:
1
Hierbij is Rutger ingestemd als bestuurslid van Exon voor volgend jaar.

9. Leden input
Snacks op de ALV - andere leden stemmen hiermee in
Niet alle commissies hebben nog een draaiboek. Die van vorig jaar zullen worden
uitgebreid.
Dit jaar niet echt een AC aanwezig. Wordt er wel een draaiboek gemaakt? Antwoord
hierop is: ja
Bel-Air Diner was een deal bijna gemaakt, maar de lockdown kwam, en is daarna
niet meer gemaakt. Er is nog wel karaoke georganiseerd in die tent, maar dat was
niet heel erg fijn.
Alex geeft aan dat het handig is om een Reis Commissie aan het begin van het jaar
te vullen.
Mike sluit zich hierbij aan.

10. W.v.t.t.k.
Er zijn geen nieuwe punten toegevoegd
11. Rondvraag
Is er zin in de BBQ?
- yes
Britt vraagt of Jonah Dokman zijn shirt heeft gestreken en waarom niet?
Mike: Is blij met de Raspberry Pi Pico, is een veel cooler cadeau dan de vorige
commissie cadeaus die waren gegeven.
Damian heeft ballonnen als cadeau voor het FT..
Damian vraagt daarnaast tot welke Hogwarts huis de FT-leden toebehoren.
- Rutger behoort tot Gryffindor
- Jaimy heeft Slytherin
- Sam was Hufflepuff
- Jonah Z. was Ravenclaw

Damian heeft daarnaast een cadeautje voor het huidige bestuur, een
fan-fiction van de bestuursleden. De fanfic is als volgt:
“Hanoj is een doodnormale jongen, die overdag medische informatica studeert en 's
avonds Pokémons temt, als een cowboy uit het wilde westen. Hij is zijn saaie leven
zat. Elke dag komt hij thuis bij dezelfde ouders, Big Papa C en Qt, in hetzelfde
normale saaie huis. Op 31 februari 2022 besluit Hanoj zijn leven volledig om te
gooien en bezoekt hij een open avond voor een pottenbakcursus.
Nadat Hanoj snel zijn laatste hap pizza naar binnen schuift, pakt hij zijn jakka en trekt
hij zijn patta's aan. Hij stapt op zijn Swapfiets en racet naar de lokale
pottenbakcursus school. Hij loopt naar binnen en daar zit ze, het meest prachtige
schepsel wat hij ooit heeft gezien. Hanoj gaat zitten op de laatste stoel die vrij is,
naast zijn droomvrouw. Met wimpers zo lang en donker als een boomstam en een
bos wilde blonde krullen kan hij zijn ogen niet van haar af houden.
De docent loopt het lokaal binnen en zegt dat de leerlingen een stuk klei op hun plaat
mogen leggen. Hanoj begint meteen zijn grote stuk klei te kneden, maar naast hem
hoort hij gezucht. Zijn droomvrouw probeert gefrustreerd haar klei in bedwang te
houden. Dit is de beste kans voor hanoj om indruk te maken. Hij pakt haar hand en
samen drukken ze stevig op haar klei.
Met haar grote groene ogen kijkt ze hem aan en zegt dat Marcia heet. Ze begint
meteen over haat zelf te praten. Hanoj gaat helemaal helemaal op in haar verhaal.
Hij wilt haar bijna op date vragen als opeens een knappe jongen achter hun staat. Hij
stelt zich aan hanoj voor als Fréd. Fréd wordt warm ontvangen door Marcia. Iets te
warm volgens hanoj. Hij is zo van slag dat hij meteen naar huis gaat. Thuis loopt hij
huilend naaar zijn ouders big papa C en QT. Big papa C slaat zijn grote sterke armen
om hanoj en qt zegt dat het allemaal wel goed komt.
Hanoj laat zijn tranenvloeien. Hij is in de war. Betoverd door Marcia's mooie haren,
maar oh zo jaloers op Fréd. Fréd, met zijn knappe gezicht en lange armen. Wacht?
Begint Hanoj nou gevoelens te krijgen voor Marcia en Hanoj?
De volgende dag besluit Hanoj Marcia en Fréd te confronteren, hij kan zijn gevoelens
niet langer voor zich houden. Hanoj biecht zijn gevoelens op aan zijn geheime
liefdes, en tot zijn grote verbazing vliegen Marcia en Fréd hem in de armen.
Gepassioneerd delen ze een zoen, en samen leefden Big Papa C, Mama QT, Hanoj,
Fréd en Marcia nog in vreden samen.
”

💙💚

12. Afsluiting
De ALV is gesloten om 16:29.

