Algemene Ledenvergadering
Datum:
29 september 2022
Tijd:
18:00
Locatie:
C1.005
Voorzitter:
Quinten Plevier, Jaimy Mohammadi
Secretaris:
Jonah Zwaan
Aanwezigen: 23 aanwezigen
Wesley Sontowirono, Britt van Tunen, Mila de Rooij, Richard Wissels, Nils Steinz, Karolis Cremers,
Vincent van der Sluis, Nick Tijsterman, Suzanne Hoek, Jim van Dijk, Damian Santokhi, Francisca
Engelberts, Maurice Duijn, Jonah Zwaan, Rutger Jansen, Jaimy Mohammadi, Sam van Kesteren, Marc
Wijnands, Ferdinand van den Toorn, Christian Middelkoop, Quinten Plevier, Jonah Dokman, Laura
Outhuis
Agenda
1. Opening
De vergadering is geopend om 18:15
De vergadering wordt opgenomen en deze opname wordt later verwijderd.
Er is geen bezwaar.
0.
Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen
0.
Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van 2021/2022 wordt gepresenteerd door Marc Wijnands.
Het instellen vertrouwenspersonen. deze zijn welzijnsstudenten geworden.
De transparantie van het bestuur vergroot door persoonlijke stukjes in de maandmail te
schrijven.
De verjaardagskalender is niet gelukt in verband met AVG.
Uitbreiden bevoegdheid promoco niet zoveel gelukt als gewild. Hopelijk kan daar door het
volgende Bestuur nog op door gewerkt.
Diëscommissie niet gelukt en is door het bestuur zelf gedaan. Diës was zelf wel een succes.
Introco is nog bezig tot eind november deze ondersteund het nieuwe bestuur.
Er is een symposium gehouden
Website opnieuw opbouwen niet gelukt wel is er een commissie pagina en een waarom
wordt je lid pagina gemaakt. Ook is er een ticketsysteem en een stemsysteem gemaakt.
Inschrijfformulieren zijn nu ook online.
Raad van advies ingesteld en was fijn om te hebben.
Het maken van een herkenbare identiteit voor Exon is deels gelukt het punt was wel te vaag.
Elke maand een borrel en twee activiteiten redelijk gelukt met enkele uitzonderingen
Er zijn 3 algemene ledenvergaderingen geweest
Er is 1 open vergadering geweest.
De casual outfit van het oud bestuur lijkt op de outfit van S.V. Syntax.
Het nieuwe bestuur heeft een ander casual outfit dus dit is geen probleem.

0.

Eindrealisatie penningmeester
De eindrealisatie 2021/2022 wordt gepresenteerd door Christian Middelkoop
Waarvan zijn de inkomsten van de DiesCo?
Dat zijn alleen inkomsten van activiteiten

wat valt er onder vaste lasten?
Dingen zoals de webprovider en de bankrekening
moet er ook nog belasting betaalt worden?
Nee.
Is de VPS nieuw?
Ja deze valt onder de website voor de ticketsysteem.
De balans wordt gepresenteerd
Moet de BBQ al zijn afgeschreven?
Dat is gebeurt
wordt er nog gespaard?
Er wordt wel gespaard maar niet op de spaarrekening gezet.
hoe houd je het duidelijk voor het volgende bestuur wat er gespaard is?
Dat is gecommuniceerd met het nieuwe bestuur.
Heeft het nieuwe bestuur oude notulen gelezen?
niet alles. we hebben er wel toegang toe.
penningmeester maak het duidelijk wat de doelen zijn voor alle spaarpotjes!

a.

Oordeel KasCo
Er zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden geconstateerd de commissie
adviseert de vergadering om de financiële stukken goed te keuren en een decharge te
verlenen aan het bestuur.

0.

Decharge bestuur 2021-2022
Er is geen bezwaar om Ferdinand te dechargeren als bestuur 2021/2022.
Ferdinand is gedechargeerd en Sam neemt plaats in als extern.
Er is geen bezwaar om Jonah te dechargeren als bestuur 2021/2022.
Jonah is gedechargeerd en Rutger neemt plaats in intern.
Er is geen bezwaar om Christian te dechargeren als bestuur 2021/2022.
Christian is gedechargeerd en Sam neemt plaats in penningmeester.
Er is geen bezwaar om Marc te dechargeren als bestuur 2021/2022.
Marc is gedechargeerd en Jonah neemt plaats in als secretaris.
Rutger neemt hamer over.
Er is geen bezwaar om Quinten te dechargeren als bestuur 2021/2022.
Quinten is gedechargeerd en Jaimy neemt plaats in als voorzitter.

Jaimy stelt zich voor.
wat is hok?
Dat is een vaste plek in de Hogeschool voor studieverenigingen.

wat zijn portefeuilles
Functies in het bestuur die je naast de vaste taken van je rol doet
Jonah stelt zich voor.
Wat wordt er bedoeld met duurzaamheid van een studievereniging?
Dat betekend dat er wordt gelet of de vereniging op een natuurbewuste manier handelt met
bijvoorbeeld afval.
Sam stelt zich voor.
Rutger stelt zich voor.
zijn er leden van het bestuur student assistent?
Ja, Jaimy en Rutger

0.
1.

Feedback inwerking bestuur
Jaarplan 2022-2023
Het jaarplan 2022-2023 wordt gepresenteerd door Jaimy Mohammadi.
Wordt er vanuit de vereniging iets georganiseerd voor leids ontzet?
Ja, we gaan als groep de stad in.

DOELEN
Over verhogen slagingspercentage Bpyt1
wat is het huidige slagingspercentage voor Bpyt1?
Eerst was het 50%. We merkten dat Bpyt1 een belangrijk vak was dat vaak bepalend was voor
de rest van het jaar dus willen we extra daarop focussen
telt het ook voor andere vakken naast python?
Ja we willen ook op ander vakken letten. Maar Bpyt1 krijgt wel extra focus.
Geldt dit voor alle toetsen van Bpyt1?
Ja.
Is het beter om alleen te vergelijken voor wie echt naar Exon activiteiten gaat?
daar is de groep te klein voor dus moeten het hele jaar nemen. Dit is voor ook meer dan
alleen leden
De kans om dit doel niet te halen lijkt groot.
Kan het ook dat je kijkt welk deel van de mensen die het jaar wel of niet halen exonen zijn?
Dat kan.
Zijn jullie hier nu mee bezig?
python is al bezig maar de extra ondersteuning begint vooral in de tweede periode
we zijn nu al betrokken bij de eerstejaars om hier in te investeren.

misschien willen we het doel veranderen.
de hoofdlijn blijft om meer mensen te laten slagen. maar misschien minder specifiek
Over AcquiCo voor ondersteuning penningmeester
vraag aan Nicole of zij kan helpen.
Geef mensen voor deze co gelijk een topdesk cursus
Over opstellen en vernieuwen draaiboeken om nieuwe besturen en commissies te ondersteunen.
Er waren toch al draaiboeken?
Klopt maar deze zijn of verdwenen of verouderd.
je kan als overdrachtscommissie steeds met een vergadering een hoofdstuk bespreken
zodat de draaiboeken ook echt gebruikt worden.
Over de website vernieuwen.
Jim wil webco gaan doen.
Jim stelt zich voor.
Tomas heeft ook interesse maar is niet aanwezig.
Sam zit al in deze commissie.
Wat is het idee van een webshop?
website waar je makkelijk exon merch kan bestellen.
Kan Exon een webshop aan als er ook met retour rekening moet worden gehouden?
we willen kleinschalig beginnen en dan later als nodig en mogelijk uitbreiden.
contact opleiding vergroten door maandelijks contact met Nicole en Ingeborg te houden
Wie is Ingeborg?
Ingeborg is de secretaris van Nicole.
maandelijks persoonlijk contact met de docenten.
Dit gaat extra makkelijk omdat twee bestuursleden student assistent zijn.
we willen specifiek contact over moeilijke vakken.
Wekelijks werkuurtjes waren er al. Wil het nieuwe bestuur daar mee door?
Nu kijken we al om losse lessen te doen voor Bdna maar willen dit ook voor meer vakken
gaan doen. We zijn nog niet bezig geweest werkuurtjes.
Hoe bevielen werkuurtjes oud bestuur
was wel fijn voor het bestuur maar kwamen niet echt leden op af.
Het nieuwe bestuur merkt nu wel al positieve reacties op extra educatieve activiteiten.
Hoeveel nieuwe leden zijn er?
Er zijn nu 29 nieuwe leden.

0.

Begroting penningmeester
De begroting 2022/2023 wordt gepresenteerd door Sam van Kesteren,
De begroting is gebaseerd op die van afgelopen jaar. Volgens de nieuwe begroting eindigen
we dit jaar iets in de min.
Voor de contributie gaan we uit van 170 leden
Willen we dat de WebCo met wordpress blijft werken?
Liefst wel maar wordt nog over gesproken.

WBTR statutenwijziging zijn we voor aan het sparen
Is de WBTR hetzelfde als waar het statuten potje voor is?
ja nu heet het anders,
Deel uitgaven IntroCo valt nog in dit fiscale jaar
Dat we de spaarpotjes niet kunnen zien zorgt voor onduidelijkheid.
Snappen we. Wij willen nog de specifieke bedragen in de spaarpotjes gaan uitzoeken
waarom krijgt de AlumnieCo zo veel?
Omdat dit hun eigen geld is en ze hadden nog over van afgelopen jaar.
Wil je dit jaar focus op meer geld erbij krijgen of juist meer op contact leggen?
wij hebben bedragen die nog onzeker waren niet meegenomen dus het kan nog meer zijn. we
willen dit jaar meer op contacten focussen. Daarvoor komt ook de AcquiCo.
Misschien is het beter als jullie doelen om op -800 te eindigen. Er is namelijk vaak
overschot.
daar zijn we ons bewust van. Wij willen het liefst nu meer uitgeven
Zou stornering niet eigenlijk op 0 moeten staan?
Daar zijn we mee bezig. We proberen dit zo laag mogelijk te krijgen.
Probeer zo snel mogelijk de incasso doen.
a.

0.
a.

Instemmen jaarplan + begroting
17 voor
0 tegen
0 blanco
0 onthouden
Het jaarplan + begroting is ingestemd
Vaststellen contributie
Vaststellen contributie exonen.
voor alle eerste keer leden 7,50
daarna 14,95
b. Vaststellen contributie intronen
14,95
c. Vaststellen contributie alumni
7,50

Kunnen mensen wel korting krijgen?
ja dit was al zo
0.
a.

RvA
Aanmeldingen
Marc, Jonah en Quinten willen in de RvA.
wat voor vragen verwacht je te stellen aan de RvA?
Eigenlijk alles waar het bestuur tegen aanloopt kan bijvoorbeeld gevraagd worden of
oud besturen hier mee te maken hebben gehad en hoe die het (zouden) hebben
opgelost.
waarom specifiek oudbestuur in de RvA?
We willen graag bestuurservaring omdat RvA vooral voor bestuur taken is
waarom wil je strikt zijn in exonbestuur?
Omdat die meer nuttig advies kunnen bieden en we te veel invloed vanuit buitenaf
willen voorkomen
Sta wel open voor hulp vanuit buiten Exon!
hoeveel leden willen jullie in de RvA?
Minimaal 2 leden tot ongeveer 6 leden
Er bestaat nog een oud bestuur commissie dus kijk daar ook naar!
vraag zoveel mogelijk zo vaak mogelijk!
Damian wil ook in de Rva
Fran wil ik ook in de Rva
Instemmen kandidaten
Instemmen Quinten als RvA
15 voor
2 tegen
0 blanco
1 onthouden
Instemmen Jonah als RvA
15 voor
1 tegen
1 blanco
1 onthouden
Instemmen Fran als RvA
15 voor
0 tegen
0 blanco
1 onthouden
Instemmen Marc als RvA
16 voor

1 tegen
0 blanco
1 onthouden
Instemmen Damian als RvA
12 voor
1 tegen
3 blanco
1 onthouden

0.
a.

Update commissies:
Alumni Commissie
alumnico is er al. Komt nog 1 iemand bij
b. Activiteiten Commissie
2 mensen gevonden zoeken nog mensen en meer variatie
c. Educatie Commissie
is er nog niet
d. Kascontrole Commissie
2 mensen voor als die worden ingestemd
.Aanmeldingen
Maurice wil KasCo doen
Wesley wil KasCo doen
Richard wil KasCo doen
Christian wil KasCo doen
ii.
Instemmen kandidaten
Instemmen Richard als KasCo
13 voor
3 tegen
1 blanco
0 onthouden
Instemmen Wesley als KasCo
13 voor
1 tegen
2 blanco
1 onthouden
Instemmen Christian als KasCo
16 voor
1 tegen
1 blanco
1 onthouden
Instemmen Maurice als KasCo
13 voor
2 tegen
1 blanco
1 onthouden

e. Promotie Commissie
is gevuld
f. Reis Commissie
is gevuld
g. Website Commissie
3 mensen voor gevonden

h. Dïes Commissie
Is nog leeg
0.

Welzijnsstudenten
zijn vorig jaar gestart met welzijnsstudenten. daar willen we graag mee doorgaan. We zoeken
nog mensen hiervoor
Wat is een welzijnsstudent?
Iemand die er is om advies te geven aan mensen die een probleem hebben.
Zet ook in de maandmail wie welzijnsstudent is!

0.

0.

0.

Er geen bezwaar om Rutger nu welzijnsstudent te laten zijn.
Leden input
Dassen van het bestuur zijn leuk. Over de pakken zijn de meningen nog verdeeld.
Let als bestuur op elkaars mentale gezondheid.
Veel succes aan het bestuur.
W.v.t.t.k.
punt 6 feedback
Sam: De inwerking was erg fijn en gedetailleerd.
Rutger: De inwerking was mooi, kreeg alles wat ik verwachte.
Jonah: Erg blij met de Inwerking gaf veel ondersteuning.
Jaimy: Was erg nuttig. Merk dat ik veel aan de informatie had.
Oud bestuur krijgt een cadeautje
Rondvraag
Is het bestuur al bezig met de exonvloek?
Ja.
Zijn er dingen waar het bestuur nu al tegenaan is gelopen?
Nog niet echt iets groots we moeten letten dat we niet over onze grenzen heen gaan.
Wat is de skincare routine van jaimy?
Maskertje de rest krijg je later te horen.
Was de inwerking van almere op de boot?
Nee.
Is Jaimy leuker met of zonder broek?
Met maar zonder shirt.
Wat voor gekke woorden zegt Jaimy?
Hij slaagt er vaak niet in om spreekwoorden correct te zeggen.
Maakt Damian nog een Fanfic?
Misschien.
Hoe zit het met een potentiële ExonCoBo?
Nu is er nog niks zeker.

0.

Afsluiting
De vergadering wordt gesloten om 20:50

