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Notulen
1. Opening

De ALV is geopend om 20:07

Aanwezig bij deze vergadering zijn:

Alice Stikkelman

Caitlin Jenster

Christian Middelkoop

Damian Santokhi

Daphne van Ginneken

David Steeman

Ferdinand van den Toorn

Francisca Engelberts

Guayo Peerdeman

Hanna Bos

Jesse Kerkvliet

Jonah Dokman

Joyce van der Geest

Karolis Cremers

Laura Koldenhof

Marc Wijnands

Mikaela van Rooij

Mike Mulder

Nick Tijsterman

Nils Steinz

Nino Menger

Noa Schilperoort

Pascal Maas

Quinten Plevier

Richard Wissels

Senna van Hoek

Vincent van der Sluis

2. Mededelingen

Er is gekozen om deze ALV online te houden vanwege de huidige pandemie. Ieder lid moet

zich veilig voelen om aanwezig te zijn.



Bij vragen en opmerkingen graag je hand op steken. De voorzitter geeft je de beurt, dan mag

je praten. Als je niet de beurt heb je zelf muten.

Bestuur heeft vernomen dat een aantal mensen de ALV samen kijken. Bestuur verzoekt aan

alle samen kijkers te inventariseren met wie er samen wordt gekeken, en dit in de chat te

plaatsen.

Het jaarverslag van de secretaris, het jaarverslag van de penningmeester en het oordeel van

de KasCo zullen deze ALV allemaal voorlopig zijn. In september zal er nog een ALV

georganiseerd worden waarin de zelfde punten nogmaals worden besproken, maar dan

definitief. Zo kan huidige bestuur correct worden ge-decharge.

Jesse van Alumni Commissie heeft een reminder gegeven dat Alumni van de opleiding zich

kunnen inschrijven als Alumni lid. Het is goedkoper dan een normaal lidmaatschap en alumni

leden hebben toegang tot alumni activiteiten georganiseerd door de alumni commissie.

Alumni leden behouden hun toegang tot ALV’s.

Vanwege de geldenede maatregelen is er gekozen om het grootte lustrum feest te

verplaatsen naar eind Augustus, details volgen later.

3. Vaststellen agenda

Er zijn een aantal leden die voor de vergadering wat extra punten hebben aangeleverd, deze

worden tijdens de w.v.t.t.k. besproken.

Verder geen extra punten op de agenda.

4. Jaarverslag secretaris

Er zal een voorlopig jaarverslag gepresenteerd worden.

Vanwege de corona maatregelen was het werven van nieuwe leden moeizaam verlopen.

Echter de leden die zijn geworven zijn ontzettend verbonden aan de vereniging. Meeste

hebben meegeholpen in commissies e/of hebben zich aangemeld als nieuwe bestuur.

Er zijn dit jaar veel activiteiten georganiseerd. Vanwege de maatregelen moesten we creatief

zijn, hierdoor zijn er veel leuke online activiteiten bedacht en georganiseerd. Wat

voorbeelden zijn: Cluedo, Weerwolven op whatsapp, MineCraft server waarop ook

activiteiten zijn georganiseerd, Slechtste Code Wegstrijd en leuke gast colleges.

Dit jaar is de 10de verjaardag van Exon gevierd. Dit heeft geresulteerd in een erg leuke week

met de volgende activiteiten: Geschiedenis van Exon en bio-informatica, Borrelboot,

Fotohunt, game-night en excursie naar Utrecht. (In Augustus wordt er nog een feest

georganiseerd)

Het bestuur heeft begin dit jaar acht doelen gesteld, deze staan in bijlage 1. Hieronder staat

de reflectie.



1. Er is dit jaar gewerkt aan het verbeteren van de communicatie door betere promo te

maken op social media platformen, mail en in whatsapp.

2. De back-end van de website is helemaal geüpgraded.

3. Gemiddeld gezien waren er twee activiteiten per maand. Er is voor gekozen om

bijvoorbeeld in tentamenweken maanden minder dan twee activiteiten te doen en in

niet toets maanden meer dan twee activiteiten.

4. Er is iedere maand een maand mail verstuurd met hierin alle activiteiten. Er is promo

verstuurd via whatsapp, facebook en Instagram. Echter is Facebook minder gebruikt.

Facebook wordt niet meer zo veel gebruikt door onze leden, hierdoor was het niet

waardevol om dit kanaal te blijven gebruiken.

5. Er is één algemene ledenvergadering georganiseerd in November? en er is één

algemene ledenvergadering georganiseerd in juli.

6. van 28 juni tot 2 juli zijn er meerdere activiteiten georganiseerd door de

lustrumcommissie. In augustus word er nog een groot feest gegeven. Er is gekozen

om deze later te doen in verband met de corona maatregelingen.

7. De draaiboeken zijn verbeterd, en we hebben een plan gemaakt om de nieuwe

bestuursleden in te werken. Ook hebben we een plan gemaakt om een Raad van

Advies in te gaan stellen die toekomstige besturen kan gaan helpen.

8. De PromoCo is opgericht en bestaat uit vier mensen. De PromoCo heeft hard

gewerkt aan Exon haar Instagram pagina verbeteren met veel posts van goede

kwaliteit. Er is een huisstijl ontwikkeld voor het maken van Instagram posts. De

huisstijl kan ook toegepast gaan worden op de website

5. Jaarverslag penningmeester

Realisatie staat in bijlage 2

De penningmeester heeft afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van de systemen hoe

de begroting en realisatie bijgehouden wordt. Er is hiervoor een systeem in Excel ontwikkeld

waarin transacties kunnen worden toegevoegd en deze worden automatisch verwerkt in een

realisatie. Dit systeem worden meegegeven aan de volgende penningmeester.

Lid benadert dat de begroting niet in balans is. Penningmeester legt de begroting uit.

Penningmeester heeft een bestuurs-potje bedacht. Dit is een potje waar geld voor begroot

kan worden waar mee het bestuur activiteiten kan organiseren. Hierbij kan gedacht worden

aan bestuur en commissie werving en activiteiten voordat er een AC en een EduCo is

samengesteld en ingewerkt.

Lid vraagt of Exon meer ruimte heeft voor vaste lasten. Penningmeester benadrukt dat een

vereniging het liefst de vasten lasten wat lager houd, echter is er wel ruimte voor wat extra

vaste lasten.

a. Oordeel KasCo

Alles in orde, geen gekke uitgaven en overal bonnetjes van aanwezig.

6. Punten vorig alv



a. Online handtekening

Bestuur heeft de wettelijke geldigheid uitgezocht van het inschrijfformulier digitaal

invullen. Door middel van over een PDF heen te tekenen of een formulier in te vullen

en dan in te scannen en op te sturen. Dit zijn geldige manieren van het verwerken

van een formulier.

Leden benadrukken nog eens te kijken naar het SEPA contract specifiek. Bestuur zal

dit doen en zal hier op terug komen in de volgende ALV

b. Bestuurswissel

Volgens Exon haar statuten kan een bestuur decharge pas na 1 september

plaatsvinden. Hierom heeft het huidige bestuur gekozen om nog een ALV te

organiseren waarin het verslag van de secretaris, verslag van de penningmeester en

oordeel van de KasCo behandeld word. Tijdens dit ALV kan het huidige bestuur

correct ge-decharge worden. Volgende besturen moeten deze trend door blijven

zetten.

7. Raad van Advies

Het bestuur wilt graag een RvA voor Exon vanwege drie redenen. Ondersteuning van bestuur

met het besturen van de vereniging, ondersteuning van leden met aanspreken van bestuur

en vanwege de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die verwacht van

verenigingen om een RvA te hebben).

Het bestuur heeft een voorstel voor hoe het RvA in het HR verwerkt kan worden. Deze staat in

bijlage 3

Algemene opmerkingen en discussie:

Lid vraagt waarom het voorstel van HR toevoeging niet van te voren is verstuurt. Bestuur legt

uit dat het volgens onze statuten alleen verplicht is om de onderwerpen van een ALV van te

voren te delen met de ALV aanwezigen, dit is gebeurd.

Lid vraagt waarom er een RvA nodig is als er al een ObCie chat is (chat met oud

bestuursleden die gevraagd en ongevraagd advies geven). Bestuur ziet waarde in een kleine

groep die er voor gekozen heeft een bestuur een jaar te ondersteunen en daardoor actiever

gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Opmerkingen en discussies over punt 2:

Lid vraagt hoe de RvA leden worden gekozen. Bestuur legt uit dat ze door de ALV ingestemd

worden en dat het dus aan de aanwezigen van een ALV is om dit te kiezen. (zie punt 2)

Opmerkingen en discussies over punt 3:

Lid vraagt zich af of het RvA middelen kan gebruiken om inspraak af te dwingen. Bestuur legt

uit dat volgens bovenstaande HR regels de RvA alleen inspraak kan afdwingen als deze

gebaseerd is op wettelijke of statutaire grond. In alle andere gevallen blijft het een advies

orgaan. (zie punt 3)

Opmerkingen en discussie over punt 6:



Er wordt gediscussieerd om bij punt 6 een tijdslimiet mee te geven. Zodat de raad haar

advies moet verstrekken binnen een gekozen tijd. Hierin wordt ook nagedacht over sancties

voor zowel raad als bestuur als er niet aan het tijdslimiet wordt gehouden.

Opmerkingen en discussie over punt 7:

Lid vindt dat een advies niet in het huishoudelijke regelement hoort. Er wordt gediscussieerd

om de regel aan te passen naar een verplichting, echter zou dit te bindend zijn en mensen

afschrikken zich aan te melden voor de raad. Een andere optie kan zijn om deze regel er

helemaal uit te halen.

Lid stelt voor om de voorzitter en secretaris van de raad te verplichten meerderen jaren

achter elkaar te laten zitten in de raad. Bestuur benoemt dat dit mensen kan afschrikken om

bij de raad te gaan.

Opmerkingen en discussie over punt 8:

Er wordt over punt 8 gediscussieerd. Het is goed om mensen met een bias uit te sluiten.

Echter misschien een idee om de regel te veranderen. Dat raadsleden gaan advies mogen

geven over de commissies waarbij ze betrokken zijn.

8. Bedanken Commissieleden

Bestuur bedankt hun commissieleden voor hun inzet! Als bedankje krijgen ze allemaal één

speciaal pakje kaarten. Ze kunnen contact opnemen met Noa voor het ontvangen van hun

bedankje. Zie bijlage 4 voor alle commissie leden en het plaatje van het bedankje.

9. Instemmen Bestuur 21/22

Er is door bestuur een kandidaatsbestuur dat als volgt is opgesteld: Quinten Plevier

(voorzitter), Marc Wijnands, Christian Middelkoop, Jonah Dokman en Ferdinand van den

Toorn.

Het KB heeft zich voor gesteld en er is daarna gestemd op de KB leden. De resultaten waren

als volgt:

Voor Tegen Blanco Conclusie

Quinten als

voorzitter

15 1 11 ALV stemt voor

Marc als

bestuurslid

25 0 2 ALV stemt voor

Christian als

bestuurslid

17 3 8 ALV stemt voor

Jonah als

bestuurslid

21 1 5 ALV stemt voor



Ferdinand als

bestuurslid

24 0 4 ALV stemt voor

10. Instemmen KasCo 21/22

De volgende leden hebben zich voorafgaand aan de ALV aangemeld als KasCo lid: Nick

Tijsterman en Damian Santokhi.

Joyce van der Geest en Noa Schilperoort melden zich ook aan als KasCo lid. Onder de

voorwaarde dat ze hun zetel pas innemen zodra ze ge-decharge zijn van hun bestuur schap.

De stemmen resultaten waren als volgt:

Voor Tegen Blanco Conclusie

Damian 20 5 1 ALV stemt voor

Nick 14 8 5 ALV stemt voor

Noa 8 6 12 ALV stemt voor

Joyce 16 7 4 ALV stemt voor

11. Leden input

Lid stelt voor om de statuten aan te passen. Zodat het duidelijk is dat stukken zoals HR

wijzigingen voor een ALV verstuurd moeten worden. Dit kan mooi in combinatie met de

nieuwe wet waarvoor de statuten aangepast moeten worden.

Adviezen voor komend bestuur:

Veel geld uitgeven! Exon heeft een flinke bankrekening die over het algemeen alleen maar

groeit, dus het geld moet terug naar de leden en uitgegeven worden. Gelieve de

bankrekening niet boven de 8000 euro brengen, dit is niet gunstig.

Commissies snel opzetten en actief maken, zo kunnen er volgend studiejaar al snel

activiteiten bedacht en uitgevoerd worden.

12. W.v.t.t.k.

ALV beschikbaarheid

Lid vraagt waarom het bestuur er voor gekozen heeft om de ALV op Teams te houden als er

een werkende Discord server is. Bestuur legt uit dat zij voor een ALV meer voordelen zagen in

het gebruik van Teams dan Discord. Bestuur kon een kanaal maken speciaal voor ALV waarin

o.a. de agenda vermeld kan worden en de verschillende stem formulieren.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

In 2021 is een nieuwe wet aangenomen die zorgt dat verenigingen zich aan maar eisen

moeten voldoen. Daarom moeten verenigingen hun statuten aan passen. Verenigingen

krijgen 5 jaar om deze aanpassingen door te voeren.



Het komend bestuur zal hulp krijgen van STOP met het herschrijven van de statuten.

Overdracht van bestuur

Lid vraagt om een reflectie over het inwerkproces van nieuwe bestuursleden. Bestuur zegt

dat er dit jaar veel gedaan is om het inwerkproces soepeler te laten verlopen. Zo zijn de

draaiboeken geüpdatet en is er een plan gemaakt hoe het kandidaatsbestuur tijdens de

vakantie ingewerkt wordt. Bestuur zal hun fouten en successen met het komende bestuur

bespreken zodat zij er op kunnen bouwen.

Het komende bestuur kan in één van hun ALV’s een verdere reflectie geven hoe het

inwerkproces is verbeterd.

13. Rondvraag

Draaiboeken commissies:

Lid wijst op de draaiboeken van de verschillende commissies, en vraagt of deze nog gebruikt

worden. Bestuur beweert dat deze beschikbaar waren voor de verschillende commissies in

hun Google Drive. Voor de nieuwe PromoCo is er een huisstijl ontwikkeld door de PromoCo.

De voorzitter van de AC heeft het draaiboek van de AC verbeterd en op de drive geplaatst

voor de volgende AC.

Een tip aan het komende bestuur is om de draaiboeken te gebruiken.

Statuten op website:

De statuten op de website kloppen niet helemaal omdat deze zijn overgetypt. Dit kan

opgelost worden door de overgetypte statuten in zijn geheel te verwijderen van de website.

Echter kan er bij deze statuten gebruik gemaakt worden van de zoek functie. Dit maakt het

vinden van regels makkelijk. Dus een tussen oplossing is om boven aan de pagina een

disclaimer te plaatsen dat de statuten zijn overgetypt met daarin een verwijzing naar de

gescande statuten. Zodat mensen zelf kunnen kiezen tussen de overgetypte- en de gescande

statuten.

Exon vloek pool:

De Exon vloek is dat ieder jaar één bestuurslid een relatie krijgt in zijn/haar bestuursjaar.

Damian organiseert een pool waarin er gegokt kan worden op wie van het komende bestuur

de vloek gaat volbrengen. Leden kunnen Damian appen om mee te doen.

14. Afsluiting

De ALV is gesloten om 22:17



Bijlagen
Bijlage 1

1. De band tussen de studievereniging en haar leden wordt versterkt, onder andere door het

creëren van een herkenbare identiteit, het verbeteren van communicatie en het vergroten

van toegankelijkheid.

2. De website vernieuwen en gebruiksvriendelijker maken.

3. Exon organiseert elke maand minimaal twee activiteiten waaronder tenminste één borrel.

4. Ter promotie van activiteiten stuurt Exon de leden elke maand een email. Voorts verzorgen

bestuur en PromoCo gezamenlijk promotie via whatsapp, facebook en Instagram.

5. De vereniging houdt tenminste twee algemene ledenvergaderingen.

6. In het kader van het tienjarig bestaan van Exon in 2021 creëert Exon een lustrumcommissie.

7. Exon zet het initiatief van voorgaande besturen om de bestuursoverdracht te verbeteren

door meer aandacht te besteden aan commissie werving en ondersteuning en advies te

bieden bij de start van het schooljaar.

8. Promoco oprichten, minimaal 1 a 2 mensen, die goed grafisch kunnen ontwerpen.

Bijlage 2



Bijlage 3
1. De vereniging kent binnen haar orgaan de Raad van Advies, welke het bestuur gedurende

haar bestuursperiode kan consulteren beftreffende alle zaken die met het besturen van de

vereniging van doen hebben.

2. De raadsleden worden door het bestuur voorgedragen voor de termijn van één college jaar

tijdens de eerste algemene leden vergadering.

3. De adviezen van de Raad van Advies zijn niet bindend, mits deze geen basis vinden in de

statuten.

4. De raad bestaat uit leden van de vereniging met relevante ervaring, zoals een

bestuursfunctie te hebben uitgevoerd.

5. De raad bestaat minimaal uit twee en maximaal uit 6 leden.

6. De raad moet hun advies te allen tijden via email of brief aan te leveren

7. Voor de continuïteit wordt geadviseerd om minimaal 1 lid van de raad van het voorgaande

jaar voor te dragen voor een raadsjaar en minimaal 1 lid.

8. De raadsleden mogen geen deel uitmaken van de vereniging haar overige commissies of het

bestuur.



Bijlage 4

Lusco:

Alex

Nick

Nils

Richard

Siemen

AC:

Damian

Jonah

Ferdinand

Laura

Quinten

Marc

Emma

Educo:

David

Hanna

Siemen

Sam K.

Ronald

WebCo:

Kim

Mikaela

PromoCo:



Ferdinand

Luc

Marc

Sam K.

Damian

Sam vd W.

KasCo:

Guayo

Senna

Mikaela

Discord Admins:

Nils

Damian

Vincent

Alex


