
Exon Algemene Leden Vergadering
Locatie: Hogeschool Leiden
Begin- en eindtijd: 17:26 - 18:30
Aanwezigen: Mikaela van Rooij, Damian Santokhi, Nick Bos, Fran Engelberts, Hanna,
Quinten Plevier, Jonah Dokman, Ferdinand van der Toorn, Christian Middelkoop, Marc
Wijnands, Nils Steinz.
Dmv. machtiging: Nick Tijsterman, David Steen, Laura Koldenhof, Caitlin Jenster

1. Opening
Algemene Leden vergadering geopend om: 17:26

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

3. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra agendapunten toegevoegd

4. Welzijnsstudent

We hadden in eerste alv aangeven dat we vertrouwenspersonen wilden hebben.
Welzijn Studenten zien wij als een ondersteunende rol.
Mensen die zorgen of klachten hebben, een luisterend oor hebben.

Vraag over punt 2 van nils:
- Gaat dit niet al te ver voor de persoon
- Mikaela vind bijstaan te vaag omschreven.

vraag over een cursus die geregeld werd door StOP:
- antwoord marc: wordt geregeld met StOP, is eigenlijk alleen voor al

bestaande vertrouwenspersonen, maar we regelen dat dat voor aankomende
welzijnsstudenten van ons ook kan gebeuren. Verder komt er ook een
algemene sociale hulpcursus.

Mikaela en Hanna bij punt 6:
- ik zie dat het raad van advies niet betrokken is bij dit soort situaties, dus hoe

moeten ze daar overzicht over houden.
- moet nog “onder toestemming van desbetreffend lid worden toegevoegd”

punt 5: wordt vertrouwelijk behandeld, dus dan lees ik dat een welzijns student wel
met een andere partij om de tafel mag gaan.
Marc: alleen als dat wordt gedaan met toestemming van het lid.



Fran vraag over waarom ‘haar’ staat naar vermeld als vertrouwenspersoon man en
vrouw is.

5 minuten pauze

Dia slides zijn aangepast om de veranderingen door te voeren waarbij er duidelijker
verwoord staat dat het doel van de vertrouwenspersoon vooral doorverwijst en dus
een kortdurende hulp kan zijn.

a. Instemmen Huishoudelijke Reglement Artikel 8
De stemmen:
Voor: 8
Tegen: 3
Blanco: 3
Onthoudingen: 0

Artikel 8 is ingestemd.

5. Tussentijdse begroting

Tussentijdse realisatie:
contributie: 1951.95 euro aan ledengeld, maar wordt later nog meer door

storneringen.

Geen kosten voor het symposium zoals beloofd.

Nieuwe begroting:
Voor verandering van de statuten is begroot.
Sparen voor Lustrum commissie voor later in plaats van DiesCo voor kortere

tijd.

Goed verwoorden van de redenen waarom er zoveel / hoeveel geld er voor de
Diesco is, en om welke reden.

Cadeaus namens Exon, het Said gedeelte aanpassen met “Fundraiser” - of
dergelijke om duidelijk aan te geven waar het geld naartoe is gegaan en waar het vandaan
komt.



6. Huidige status van S.V. Exon

Laag aantal mensen tijdens evenementen en geen mensen in de
activiteitencommissie.

Pijn wordt gedeeld door de rest van de leden van de algemene vergadering.

Aantal mensen die de maandmail lezen is ook erg omlaag gegaan.
Waarschijnlijk externe factoren, want de mail ziet er wel leuk uit.

De Googleplus-link moet wel worden aangepast voor de toekomst, aangezien
deze vaak nog hetzelfde is.

Binnenkort is er nog een gesprek over Studentparticipatie en hoe dat gaat.
Studentparticipatie gaat namelijk bij andere studieverenigingen ook slecht.

Promotie in de Carrefour verwerken om nog extra promotie te doen ook voor
de sjaarzen.

7. Leden input

Meer bestuursleden bij de Maandborrel.
Als de bestuursleden niet in quarantaine zitten, zeker meenemen.

De last van de commissies:
In principe niet heel erg hoog.
EduCo en PromoCo nemen de meeste tijd in, maar meestal valt het heel erg
mee.
Voor ReisCo ongeveer 1.5 uur naast de vergaderingen kwijt.
Er is natuurlijk geen werkdruk voor de AC die er niet is.

8. W.v.t.t.k.
Kaas (er werd gevraagd dit in de notulen te verwerken)

9. Rondvraag

Hoe ervaren jullie de mentale druk, lukt het om het einde van het jaar te halen
De evaluatie en feedback-momenten helpen ons wel.
Mentale gezondheid op #1.
School #2.
Bestuur #3.
Komende tijd hopelijk ook meer bestuurs-chillings waarbij het bestuur pauzes

kan nemen.



10. Afsluiting
Algemene Leden vergadering gesloten om: 18:30.


