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Data 

Notulen 
1. Opening 

-ALV geopend om 20.00 door de voorzitter 
-Aanwezig bij de vergadering zijn: Pascal Maas, Nick Tijsterman, Richard Wissels, Michel 

Elswijk, Mikaela van Rooij, Senna van Hoek, David Steenman, Guayo Peerdeman, Nils Steinz, 
Vincent van der Sluis, Jesse Kerkvliet, Mike Mulder, Damian Santokhi, Daphne van Ginneken, 
Miranda Benning, Sebastiaan de Vriend, Siemen Brussee, Karolis Cremers 

2. Vaststellen agenda 
-Er wordt een puntje toegevoegd bij de w.v.t.t.k.: discharge van vorige bestuur door de 
KasCo. 

3. Mededelingen 
-Vanwege de corona maatregelen hebben wij besloten om het ALV digitaal te doen in plaats 
van fysiek. 
-iedereen wordt gemuted tijdens het ALV, na het punt kan je vragen stellen, dit doe je door 

je digitale hand op te steken. Linux gebruikers hebben geen digitaal handje, deze mensen 
kunnen een vraag stellen in de chat. 

4. Jaarplan secretaris 

-vanwege de corona crisis heeft bestuur er afgelopen maanden voor gekozen geen fysieke 
activiteiten te organiseren. Aangezien de slechte cijfers heeft bestuur er voor gekozen zich 
vast te houden aan dit besluit. Dit betekend dat het Exon pas weer fysieke activiteiten gaat 

organiseren wanneer dit veilig is. 
-Afgelopen maanden heeft Exon iedere maand een maandborrel gehad, een aantal bpyt1 
avondcolleges om te ondersteunen in het eerstejaars python vak, een filmavond en een 

fotohunt als kennismakingsactiviteit voor de eerstejaars. 
-In 2021 zal Exon iedere maand een maandborrel houden + een educatieve activiteit. In 
januari zal er een pubquiz (inclusief een lustrum thema reveal) gehouden worden. In 

februari zal er speeddates georganiseerd worden. In April/Mei zal er een stedentrip samen 
met nucleus georganiseerd worden (als corona dit toelaat). In mei zal er een stedentrip 
georganiseerd worden (als corona dit toelaat). In juni is de lustrumweek en in juli zal er een 

eindejaarsfeest, eindejaars bbq en een tweede ALV georganiseerd worden. (Zie bijlage tabel 

1 voor een overzicht van de jaarplanning) 

 

-Vanuit de leden is er geadviseerd aan het bestuur om concreter te maken wat er verbeterd 
moet worden aan de bestuursoverdracht. Er is geadviseerd om dit in de vorm van goede en 

concrete draaiboeken te doen. Er zijn al draaiboeken aanwezig, dus het bestuur zal deze 
aanvullen en meegeven aan het volgende bestuur. 
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-Vanuit de leden wordt geadviseerd om ook draaiboeken voor de commissies te maken. Ook 

deze zijn al aanwezig. Het bestuur zal deze verduidelijken, verbeteren en aanvullen en 
meegeven aan het volgende bestuur en haar commissies. 

5. Jaarplan penningmeester 

-Op 1 september 2020 bezit Exon 3161,75 euro (verdeeld over de spaarrekening, 
betaalrekening en contant). 
-Het bestuur verwacht dit jaar in totaal 2516,15 euro binnen te halen aan de volgende 

bronnen: Contributie leden, KNCV, HLBookshop, Convenant en Acquisitie. 
-De twee bovengenoemde getallen brengt Exon haar totaal vermogen op 5677,90 euro. 
-Het bestuur verwacht dit jaar 3520,00 euro uit te gaan geven. Dit is 1000 euro meer dan we 

binnen brengen, dit is aangezien er in voorgaande jaren 1000 euro gespaard is voor Exon 
haar Lustrum, deze 1000 euro is dan ook volledig naar de Lustrum Commissie gegaan. 
(Zie in de bijlage figuur 1 voor de volledige begroting) 
 

-Vanuit de leden werd er gevraagd waar de 150 euro van de WebCo voor gebruikt gaat 
worden. Antwoord vanuit het bestuur was dat het gebruikt gaat worden voor het verbeteren 
van de Exon website. Hiervoor is een nieuw package nodig, deze kost meer dan afgelopen 

jaren. 
-Vanuit de leden is er gevraagd naar de 300 euro die aan merch besteedt gaat worden. 
Bestuurd heeft geantwoord dat dit gebruikt wordt om merch te kopen en vervolgens te 

verkopen (Deze 300 euro wordt dus weer terug verdiend).  
-Vanuit de leden wordt er opgemerkt dat de begroting een balans is en dus ook in balans 
moet zijn. Hier kan bestuur nog even naar kijken. 

-Vanuit leden was er gevraagd naar de 1000 euro die besteed wordt aan de lustrum 
commissie. Bestuur heeft uitgelegd dat 500 euro in voorgaande jaren gespaard is en daar is 
nog eens 500 euro bovenop gekomen omdat er vorig jaar weinig geld gespendeerd was 

(vanwege de corona maatregelen).* 
*Onder punt 7 is er verder gepraat over de lustrum commissie 

6. Vaststellen contributie intronen 

-De contributie voor Exonen zal dit jaar 14.95 euro zijn, eerstejaars krijgen 50% korting en 
hoeven dus 7.50 euro te betalen. 
-De contributie voor Intronen zal dit jaar 14.95 euro zijn. 

-De contributie voor Alumni zal dit jaar 7.50 euro zijn. 
7. Update commissies 

a. Alumni Commissie 

-Na afstuderen kunnen leden van Exon ervoor kiezen om hun lidmaatschap om te 
zetten naar Alumni lidmaatschap. Een Alumnicommissie organiseert activiteiten 
speciaal voor alumni binnen Exon.  

i. Vaststellen contributie 
-De contributie hiervoor is: 7,50 per jaar. 

b. Activiteiten Commissie 
-De activiteitencommissie organiseert niet-studie gerelateerde activiteiten. 

Waaronder de maandborrel.  
c. Educatie Commissie 

-De EduCo organiseert studiegerelateerde activiteiten. Het streven is om dit 

studiejaar minimaal maandelijks één studie gerelateerde activiteit te organiseren. 
Door de goede band die Exon heeft met zowel studenten in alle jaren van de 



opleiding, als alumni en studenten van gerelateerde opleidingen, heeft de educatie 

commissie een groot draagvlak voor het geven van lezingen en crashcourses.  
d. Reis Commissie 

-De reiscommissie heeft als doel om een reis naar het buitenland op te zetten en 

hier aanmeldingen voor te werven. Het streven voor de inhoud van deze reis is om 
naar een universiteit te gaan, en een bio-informatica gerelateerd bedrijf. Dit jaar 
bevat deze commissie alleen Joyce van der Geest (de penningmeester & extern), zij 

organiseert in samenwerking met Sv. Nucleus een reis, dit hebben wij besloten door 
de wereldwijde Pandemie(Corona).  

e. Web Commissie 

-De websitecommissie heeft als doel het onderhouden van de website van Exon. Dit 
jaar streven we naar een vernieuwing van de website, met als doel een meer 
gebruikersvriendelijke omgeving. 

f. Promotie Commissie 

-Dit jaar hebben wij de promotiecommissie tot leven geroepen, De 
promotiecommissie heeft als doel het voorzien van promotieteksten voor op de 
social media sites zoals Facebook, Instagram, Discord en de Exon evenementen chat 

op Whatsapp. 
g. Lustrum Commissie 

-De Lustrum commissie is opgericht omdat Exon dit jaar 10 jaar wordt. Deze 

commissie verzorgt activiteiten specifiek voor ons Lustrum. Het lustrum vindt plaats 
in juni 2021. (30-06-2021) 

 

8. Leden input 
-Vanuit leden is er een vraag gesteld hoe bestuur van plan is geld uit te geven als er geen 
fysieke activiteiten kunnen worden georganiseerd vanwege de corona maatregelen. Bestuur 

heeft geantwoord dat ze opzoek zijn naar creatieve oplossingen en noemde het voorbeeld 
van een bierproeverij waarbij leden hun biertje kunnen declareren bij Exon en online 
wedstrijden waar veel prijzen weg gegeven worden. 

-Vanuit leden is er gevraagd hoe wij besloten hebben om het lustrum 1000 euro toe te 
kennen en wat hiermee gedaan wordt. Het bestuur heeft geantwoord dat 500 euro in 
voorgaande jaren gespaard is en dus gereserveerd is voor lustrum. Hier is nog eens 500 euro 

bovenop gekomen omdat het vorige bestuur veel geld over had afgelopen jaar (ivm de 
corona maatregelen), het vorige bestuur heeft samen met het huidige bestuur besloten om 
500 euro extra te reserveren voor het lustrum. 

Waar het geld nog precies heen gaat kan nog niet gedeeld worden omdat de lustrum 
commissie dit in januari tijdens de lustrum reveal bekend wil gaan maken. Leden willen wel 
graag dat de lustrum commissie een begroting gaat maken en delen zodat ze kunnen inzien 

waar de 1000 euro heen gaat. Dit zal tijdens/na de reveal dus gedeeld worden met de leden. 
Ook hebben leden een dringend verzoek dat er twee begrotingen worden gemaakt, één met 
activiteiten die je fysiek kan doen, en één met activiteiten die ‘corona proof’ zijn. Corona 
proof zullen activiteiten zijn die of heel kleinschalig zijn of digitaal. 

-Vanuit leden is er een bezorgdheid uitgesproken over de reis samen met nucleus. In het 
verleden heeft gebleken dat leden niet happig zijn op een reis samen met andere 
verenigingen (voorbeeld met sv Libra is genoemd). Bestuur en leden zijn tot de conclusie 

gekomen dat er met nucleus meer animo wordt verwacht aangezien nucleus meer verwant 
is met Exon dan Libra met Exon. Ook zal bestuur bij de organisatie betrokken zijn en zullen er 
dus ook Bio-Informatica gerelateerde activiteiten zijn. 



9. W.v.t.t.k. 

Vanuit de KasCo van vorig jaar is er gevraagd om het bestuur te kunnen discharge. De KasCo 
geeft aan dat de penningmeester van vorige bestuur en zijn bestuur helemaal is 
goedgekeurd. 

(Er is onder punt 11 hier verder over gesproken) 
10. Rondvraag 

-Vanuit leden is er een vraag gesteld over het ledenbestand. Leden konden zich herinneren 

dat in een  voorgaande ALV gesproken is over een rommelig ledenbestand, en dat dit 
opgelost moest worden. Huidig secretaris vindt niet dat het leden bestand rommelig is en 
zegt dat database klopt. 

-vanuit leden is er een vraag gesteld over het digitaal inschrijven. Bestuur antwoorden dit 
uitgezocht te hebben en dat het in principe veilig en goed is zoals het nu gebeurd, dat het 
wel een beetje in een grijs gebied ligt. Leden zijn het hier niet mee eens en vinden dat Exon 
veilig moet blijven, dus uit het grijze gebied. Bestuur gaat hier om terug naar oude manier 

van inschrijven en gaat het verder uitzoeken. Leden raden aan om bij de bank te kijken, er 
schijnen pakketten te zijn waarmee we Exon kunnen verzekeren bij digitale inschrijvingen. 
-De discussie over het dischargen van vorige bestuur door de KasCo. Hieruit is gebleken dat 

het niet duidelijk is wanneer dit moet gebeuren. Aantal leden en bestuur zijn er van 
overtuigd dat dit vorige ALV al was gebeurd en dat het ook zo hoort. Aantal leden zijn van 
mening dat de discharge tijdens deze ALV had moeten gebeuren. Ook is het niet duidelijk 

vanaf welk punt de bestuurswisseling plaats vindt en dus ook wanneer het nieuwe bestuur 
de verantwoordelijkheid krijgt van het oude bestuur. Huidige bestuur gaat al deze zaken 
uitzoeken en zal dit presenteren tijdens de ALV in juli. 

11. Afsluiting 

De ALV is om 21:13 gesloten door de voorzitter 

  



Bijlagen 
Tabel 1: Jaarplanning 

 

 2020 
Septembe
r 

Fotohunt  
Pubquiz/maandborrel  

Oktober Avondcollege Bpyt1 
Maandborrel 
Halloween Filmavond  

November Avondcollege Bpyt1 
Maandborrel 
Eerste ALV 

December Avondcollege advanced python 
Maandborrel 

2021 
Januari Maandborrel 

Pubquiz (+Lustrum thema reveal) 
Februari Maandborrel 

Speeddaten 
Maart Maandborrel 
April Maandborrel 

Studiereis Nucleus/Exon 
Mei Stedentrip 

Studiereis Nucleus/Exon 
Maandborrel 

Juni Lustrumweek 
Maandborrel 

Juli Eindejaarsfeest (i.s.m. andere studieverenigingen) 
Maandborrel 
Eindejaarsbarbecue 
Tweede ALV (Op dezelfde dag als de 
eindejaarsbarbecue) 



 

Figuur 1: Begroting 

 


