Aanwezig:
- Quinten
- Marc
- Christian
- Jonah
- Ferdinand
- Nick Tijsterman
- Nino Menger
- Fran
- Sebastiaan
- Jesse Kerkvliet
- Noa Schilperoort
- Alex
- Mikaela
- Joyce
- David
- Hannah
- Nils Steinz
- Mike
- Damian Santokhi
- Richard
- Laura
- Milan

1. Opening
Opent de vergadering om: 18:11
2. Mededelingen
De vergadering wordt opgenomen en later verwijderd.
geen bezwaar.
3. Vaststellen agenda
Toegankelijkheid van de ALV is als agendapunt toegevoegd aan de wvttk.
4. Jaarverslag secretaris
gepresenteerd door Nino:
Niets veranderd sinds het laatste jaarverslag.
Het was vermoeilijkt door corona, maar het is wel gelukt om actieve leden te werven,
waar we blij mee zijn.
Allemaal leuke dingen kunnen organiseren.
Speeddaten kunnen organiseren samen met andere verenigingen.
Borrelboot, en de start van Floyd Wittink aan het begin van de lustrumweek.
Doelstellingen:
- Er zijn geen verdere vragen gesteld over de doelstellingen.

5. Jaarverslag penningmeester
Wilden nog extra geld uitgeven, maar kon niet door corona. Kan nu geen geld meer
uitgaven voor de
a. Oordeel KasCo
Goedgekeurd voor de KasCo.
Geen schulden voor aankomend jaar.
6. Feedback bestuurs inwerking
Quinten:
2 a 3 uur samen met Noa ingewerkt, sites en wachtwoorden gegeven.
Marc:
Inwerking door Nino. Ging prima. Als eerst fysiek. Vooral als secretaris
maar niet echt als bestuurslid. Ging een beetje moeilijk door corona en hoopt
volgend jaar beter de uitleg te kunnen doen. Ook meer inwerking op locatie
volgend jaar.
Christian:
Inwerking ging soepel, vergaderingen. Inwerkingen waren minder dan
een uur, kreeg kasboek te zien en de bankrekening. Vooral als
penningmeester, en minder als bestuurslid. Draaiboek met heel veel
informatie.
Jonah:
Online inwerking, hoe Mailchimp werkt. Ook welke rol de intern heeft
bij commissies.
Ferdinand:
Ingewerkt door Joyce, was wel korter dan gehoopt. Maar alles was
behandeld wat in het draaiboek stond.
7. Decharge bestuur 2020-2021
Geen bezwaar.
8. Jaarplan 2021-2022
Elke maand een maandborrel. Oktober een Bpyt1-college. Voor de AC 2 activiteiten
per maand. EduCo willen wij vrijheid geven voor de rest. Voornamelijk eerstejaars
uitleg geven omdat meerderejaars moeilijker is. Mei komt de studiereis. Een
verjaardagsfeest van de DiësCo.
Laura: Waarom activiteiten als er geen commissies zijn?
Wij hoopten commissies te vullen maar niemand kwam opdagen. Alleen
oud-leden kwamen opdagen die al wisten hoe het werkte
Waarom eerstejaars activiteiten wel, maar geen EduCo-activiteit voor
meerderejaars?
Makkelijker te regelen voor eerstejaars; Pascal voor Bpyt1 en Senna voor
[iets dat ik niet hoorde]. Tweede- en derdejaars zijn minder makkelijk te regelen
omdat minder van hen er zijn.
EduCo-activiteit staat op planning, maar hoe gaat dat als er nog niks voorbereid is?

Dat is nog steeds afhankelijk van hoe de commissies eruit komen te zien. Wij
zijn opzoek naar oplossingen.
Damian: er is nog geen commissie gevuld. Hoe heeft dit invloed voor oktober en in
hoeverre voor november?
Voor oktober hebben wij nog zelf activiteiten geregeld. Voor november is nog
onbekend, omdat wij midden en eind oktober de AC willen vullen.
Loopt het dan ook nog na hun inwerking?
Midden oktober gaan wij misschien samenwerken om hun te begeleiden en in
november is het hoogstwaarschijnlijk voornamelijk samenwerkingen tussen andere
commissies.
Mike: Is er misschien ook baat bij cursus geven dualbooten? Is goed voor eerste- en
meerderejaarsen.
Dit kunnen wij zeker overwegen.
Reis is een duur en lastig moment. Is dit in de vakantieperiode?
Eind april is tentamenperiode. Wij zijn opzoek naar andere opties.
Nino: wij hebben behoorlijk veel educo-activiteiten voor hen ingepland. Hoe geven wij
meer vrijheid aan hen?
Er zal nog best wel wat vrijheid voor hen overblijven. Naast bezoeken en
lezingen worden ook nog meer dingen gehouden. Wij willen voor zowel eerste- als
meerderejaars studenten dingen organiseren.
Laura: Wat is ons plan voor commmissies opstarten?
Afwachten, wij weten niet hoe het uitpakt. Wij gaan het ze nog vragen.
Wanneer gaan wij opstarten met de commissies?
Ongeveer mid-oktober. Bij interesse worden ze opgericht
Alex: denken wij veel leden uit de speurtocht te hebben gehaald?
Sinds september hebben wij 30 nieuwe leden. 10 daarvan uit tweede jaar.
Sommige schreven zich zelfs in voor de eerste dag.

Als eerste willen wij vertrouwenspersonen instellen. Wij willen dit doen voor leden
hun problemen. Beter inschatten op of het serieus is of niet.
Deel 1
Transparantie bestuur vergroten. Onze ervaringen in de maandmail delen.
Wij willen verjaardagskalender maken om de band tussen leden te versterken.
PromoCo meer bevoegd maken. Foto’s maken tijdens evenement en dit op sociale media
delen.
DiësCo oprichten.
IntroCo oprichten voor het versoeplen van bestuursovergang

Symposium om te houden over het werkvlak.
Nick: wij doen IntroCo die ook in augustus loopt, is bedrag gereserveerd voor dit jaar of ook
volgend jaar?
Voor dit en volgend jaar.
Nils: Waarom uitbreiding bevoegdheid PromoCo?
Het was vorig jaar opgericht en wij willen het formeel uitbreiden. Vorig jaar hadden ze
ook geen taken als foto’s nemen op evenementen. Als leden niet op de foto willen, kunnen
ze dat aangeven.
Waarvoor vertrouwenspersonen? Het is misschien verstandiger om te verwijzen naar
studentenpsycholoog want het is misschien te veel voor de vertrouwenspersoon.
In geval problemen met bestuur, moeten wij een ander iemand (niet in bestuur) om te
overleggen. Het is daarnaast ook een makkelijkkere stap om het in het bestuur te doen dan
door te verwijzen.
Damian: Het is een taak dat PromoCo foto’s maakt. Is dit dan verplicht?
Als het niet gaat, kunnen ze het tijdelijk delegeren aan een derde partij. Liever
PromoCo omdat zij toegang tot sociale media hebben.
Mike: hoeveel behoefte is er aan vertrouwenspersoon?
Vorig jaar best wel wat meldingen van jaargenoten en ouderejaars waar het met hen
niet goed ging. In gesprek met Jacco zijn ze op dit idee gekomen. Er waren veel mensen
tegelijk bedroefd.
Joyce (aansluiting): het is beter om het wel te hebben dan niet te hebben. Het is makkelijker
om af te breken dan op te bouwen.
Nils: Is het niet mogelijk om meer te vertellen over de faciliteiten?
Dit is gevraagd. Dit werkt in praktijk minder goed dan dat het gezegd wordt.
Nick verdedigt door onder andere te zeggen dat andere verenigingen en de universiteit dit
ook hebben.
Willen wij wel de druk op ons nemen?
Wij zijn van plan meerdere mensen aan te stellen als dit lukt; niet alleen een of twee
personen.
Vertrouwenspersonen krijgen is niet per se grotere prioriteit dan commissies vullen.
Laura: Niet iedereen wil op sociale media. Hoe regelen wij die privacy op evenementen?
Wij vragen aan begin van evenement of zij bezwaar hebben.
Laura: Er zijn ook veel mensen die later komen opdagen en die kunnen dan misschien geen
voorkeur uiten.
Er kan achteraf van het evenement geappt worden of zij toch niet erop willen.
Mike: Gingen wij nog stemmen over PromoCo [iets met stemmen]?

Nee, niet echt.
Deel 2
Graag opnieuw webstie opbouwen. Verouderde en frustrerende backbone (+
verlopen SSL-certificaat). Online formulieren toevoegen.
Institutionaliseren RvA.
Band van studievereniging versterken.
Elke maand een maandmail.
Twee keer per jaar ALV
Mikaela: 200 euro voor website. In hoeverre vaste lasten en website?
Die zijn gewoon opgedeeld tussen website en vaste lasten.

9. Jaarplan penningmeester
Nieuwe manier om het te laten zien ten opzichte van het oude.
1959 euro voor contributie, hieronder vallen niet de alumni.
140 storneringen als uitgave
10 voor lidmaatschap van StOP
700 Acquisitie met oude deals en wat nieuw Ferdinand regelt.
Vaste lasten:
255 voor
Educatiecommissie:
Voor sprekers, AoC.
AC:
37.50 per activiteit
Reis:
4000
Website:
Vaste lasten vallen onder vaste lasten.
200 euro voor nieuwe website.
Alumni:
Restanten voor vorig jaar en de contributie van de alumni-leden voor dit jaar.

Promotie:
Posters en flyers kunnen laten drukken.
Dies commissie:
Geld van vorig jaar, en voor volgende jaren een leuk feest kunnen
organiseren.

Cadeaus namens Exon:
Cadeaus die worden gegeven namens Exon.

Bestuur:
inkomsten van de borrelboot.
Evenementen regelen voor en nadat de commissies zIjn begonnen en klaar
zijn.

Merch:
300 euro

Sponsor:
convenant van de hogeschool.

Onverwachte kosten:
Commissies die over hun budget heen gaan.

Introductie commissie:
de overgang van het bestuur vermakkelijken voor het volgende jaar.

Symposium:
Een symposium regelen met als thema organiseren:

WebCo:
Meer informatie geven waarom het daadwerkelijk 200 euro is.

Bestuur zal contact opnemen met Repro. Voor gratis printen.

[Totaalprijs voor het symposium]

Studievoorschot middel

Merch 0 winst. Om zoveel mogelijk winst te geven aan leden.

PromoCo samen met bestuur de merch regelt.

Betaalrekening van Exon is inclusief restant van die van vorig jaar. Waardoor er
dubbel begroot wordt, waardoor Exon 900 euro in de min heeft begroot, wat een fix
bedrag is.

Symposium mensen uit Groningen en Nijmegen vragen. Om mee te gaan, hoe
realistisch is dat?
- Net zoals een eerder bestuur het regelen

Serieel eerst de sprekers, en daarna de sponsoren. Wordt niet aangeraden
aangezien sponsoren dan graag weg willen nadat er geen mensen komen.

Karolis wil graag meer geld voor de PromoCo aangezien het een soort acquisitie,
lopen is.
Laura wil graag een professionele camera om foto’s te maken tijdens evenementen
Professionele camera is moeilijk te gebruiken

ReisCo krijgt 4000 euro als inkomsten, is erg veel. Het zijn niet echt inkomsten,
aangezien aangezien je het direct weer uitvalt.
Waarom is er maar 400 euro begroot voor de ReisCo.
er komt 100 euro per persoon, binnen 2000 euro van hs, 2000 euro van de
leden.

-

Een lokaal regelen als gift voor 1.100 euro. Hebben we die al?
Indien we deze nog niet hebben zouden we het ook kunnen combineren met de
carrièredag, om kosten lager te maken maar wel mogen doen.

200 voor de EduCo en 600 voor de AC. Waarom is dat zo disproportioneel?
- Educo activiteiten kosten minder geld dan die van de activiteiten commissie.
- AC regelt meer activiteiten per maand.

-

Nieuw netto bedrag:
979 euro in de min.
Contributie van de Alumni leden:
extra komt van uitgaven restant vorig jaar. + inkomsten dat leden betalen van alumni

Nick: vind 900 in de min erg. symposium mag alleen doorgaan als het uit school pot
komt. Als garantie vanuit school wordt geleverd.

mikeala: is eens dat 900 erg veel is. maar een mooi symposium neerzetten ook erg veel
waard is.
nick: mensana kreeg 500 euro van een intro kamp.
we hebben nicole aan onze kant dus het is niet heel moeilijk om geld voor te krijgen

Mikaela: De afkorting van MensSana is hetzelfde als die van toiletpapier.

Joyce: er wordt altijd geadviseerd dat er meer geld uit de pot moet. en nu gebeurt dat en is
er nog steeds negatief commentaar
Mikaela: het probleem is vooral dat er zo veel geld gaat naar een enkele post.

Nick: 1 nieuw ding, ….
mikaela: denk je dat we geld uit de hogeschool kunnen krijgen
- Quinten: Nicole staat in ieder geval achter ons om het te organiseren.

Mike: opmerking bestuur, toen ik penny was kwam ik erachter dat als exon 10.000 berekent
heeft een ander bedrag gaat betalen. Het moment dat we boven de 1000 gaan zitten in de
min, gaat de helft van de contributie naar de rekening.

Nick: We hebben nu 4568 op de rekening staan, dus die 10.000 kunnen we waarschijnlijk
niet halen.

Stemming op symposium voorstel nick:
Stelling: Doorgaan van symposium alleen als vanuit school of een andere sponsorgeld wordt
geleverd.
Stemmen voor: 14
Stemmen tegen: 6
Stemmen Blanco: 2
Voorstel aangenomen.

Begroting instemmen:
540 euro bij de credit erbij.
Netto is dan -439 in plaats van -979.11
stemmen voor: 22
stemmen tegen: 0
stemmen blanco: 0
Begroting is ingestemd.

10. Raad van Advies
a. Instemmen Huishoudelijk Reglement Artikel 7

[Jonah leest de dia van Artikel 7 voor.]
mike: op het moment dat iemand bestuurervaring heeft mag deze persoon in een andere
commissie zitten. o wacht nvm
Nils: wat als er maar 1 iemand gevonden kan worden.
- Zo snel mogelijk voor het komende ALV een nieuwe vinden.

david: advies van de raad is bindend als in brief of mail is aangeleverd.
- RvA mag ongevraagd advies geven aan de bestuursleden.

jesse: Net zo lang doorgaan totdat er iemand wordt gevonden tijdens een enkel ALV.
Quinten: er wordt zo snel mogelijk een nieuw ALV aangekondigd voor het instemmen
van RvA-leden.
mike: vorige alv was aangeven. is het handig als hier een tijd aan vast zit.

-jonah: dit kan verschillen aan advies dat wordt geleverd. kan 24 uur of 72 uur zijn
mark: als je een deadline ergens aan hangt wordt het te geforceerd, zolang mensen er aan
zitten zou het geen probleem moeten zijn.
nino: het schrikt mensen af als deze binnen een bepaalde tijd moeten reageren, om in zo’n
raad te gaan zitten
david: mag ik aanraden om bij statuten of wet, ook bindend te zijn? als iets advies zit basis
in de wit. dan is het bindend.
Nick: Als de wet OF de statuten het zegt, dan is het advies van de RvA bindend,anders niet.
Het artikel van de Raad van Advies:
Voor: 17 stemmen
Tegen: 2 stemmen
Blanco: 3 stemmen
Het artikel van de Raad van Advies is ingestemd.

b. Instemmen leden
Voor volgende keer liever op papier, om het in te vullen anoniem.
Nils heeft zich aangemeld als lid
Nick heeft zich aangemeld als lid
Nino wil aanmelden voor lid
Joyce wil aanmelden voor lid
Instemmen lid Nils:
voor: 13
tegen: 5
blanco: 2
Instemmen lid Nick Tijsterman:
voor: 16
tegen: 1
blanco: 3
Instemmen lid Nino:
voor: 19
tegen: 1
blanco: 0
Instemmen lid Joyce:
voor: 15
tegen: 5
blanco: 1

11. Vertrouwenspersonen
a. Artikel 8: Vertrouwenspersonen
[jonah leest slide voor van artikel 8 vertrouwenspersonen]

Nils heeft een edge-case waar corruptie kan voorkomen, waarbij het bestuur
het vertrouwenspersoon op non-actief zet, wat niet de bedoeling is.

nino: willen jullie instemmen of alleen feedback
- Quinten: het liefst bijden

jonah: snapt waarom het kan leiden tot coruptie. Maar het is voornamelijk
bedoeld voor als een vertrouwings persoon verkeerd handeld

Mikaela: rva kan vertrouwenspersoon op non-actief zetten, is mijn voorstel

Alex: Een vertrouwenspersoon commissie opzetten die de
vertrouwenspersonen controleert.

Mikaela: denkt dat het voor de hand liggende optie is maar vind dat het zwaar
is als je de mensen tegenover elkaar zet.
bas: cursussen voor vertrouwenspersonen, is het dat mensen buiten bestuur
de cursus ingaan en kijken wat is dit überhaupt.
- quinten : Stop verzorgt ook eventuele hulp.
Karolis: De school zou iemand kunnen aanwijzen die vertrouwenspersoon.
Nick: Een gratis cursus die je kan volgen voor vertrouwenspersonen zijn
minder inhoudelijk dan we denken.

david: zijn we niet tever aan het doordenken over wat zou er kunnen
gebeuren. met bestuur en vertrouwings persoon twisten. In de statuten en
ALV heb je al mogelijkheden om daar mee om te gaan.
Mike: wat schiet exon daarmee op? er zijn maar 2 mensen die naar exon toe
gaan. Ik denk dat jullie meer werk gaan maken, jullie zijn best klein. Exon
hoeft niet dat platform te zijn.

Alex: heeft bio-informatica op dit moment een vertrouwings persoon.
- jonah , team van jacco wordt uitgebruid

Jonah: we hebben een vertrouwenspersonen bij de Bio-informatica.

Mike: stel dat er shit uitbreekt, dan is exon daarvoor verantwoordelijk. stel
iemand komt met een zwaar verhaal, en de vertrouwings persoon handelt
daar verkeerd mee. Ik denk dat jullie het moeten overlaten aan mensen die
hiervoor geschoold zijn. Ik ben bang dat je, je hand in het vuur steekt

Nino: Doel van vertrouwenspersonen zijn er juist voor om kenmerken te zien
en deze mensen door te sturen.

Hannah: Je zit erg lang met iemand te praten die geen hulp krijgt.

Ferdinand: Het scenario dat Mike schets: klachten zijn te hevig,
vertrouwenspersoon geeft geen goed advies.
Kunnen doorverwijzen naar psychologen of naar de huisarts toe gaan.
Jacco valt onder een organisatie waar die voor is ingedekt.
Het is een behoorlijk zwaar ding waar je mee bezig bent.
Nino: Het is een idee om met zusterverenigingen dingen samen te
organiseren voor desbetreffende mensen.

Mikaela: kunnen we een stemming doen, of dit een verantwoordelijkheid is
dat exon zou moeten dragen.

Is vertrouwenspersonen een last die Exon moet dragen
Voor:
14
Tegen:
7
Blanco:
0
Alex: dat vertrouwenspersonen ook hulp krijgen als ze het moeilijk krijgen.
Dat ze naar de decaan kunnen.

Quinten: Het is dan een samenwerking tussen Hogeschool en onze
vertrouwenspersonen.

Mikaela: Op zich is het duidelijk dat er een voor is, maar ik denk dat er
voldoende contact is met de decanen.
Is er met jacco al een gesprek aangegaan hierover?
- Quinten alleen met nicole
Het instemmen van het artikel 8: Vertrouwenspersonen.
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 10
Stemmen blanco: 2
Instemmen artikel 8 niet ingestemd

12. Vaststellen contributie

contributie voor de leden is 14,95
normaal lid 7,50
alumni is 7,50

13. Update commissies:
a. Alumni Commissie
i.
Vaststellen contributie alumni
zullen activiteiten geven voor alumni
en vastelasten blijft hetzelfde 7,50
b. Activiteiten Commissie
2 niet-studiegerelateerde activiteiten
c. Educatie Commissie
studiegerelateerde activiteiten en de stedentrip
d. Promotie Commissie
zal dit jaar promotie op social delen en foto’s maken en delen op social
e. Reis Commissie

f.

Organiseert een reis naar een stad binnen Europa.
Web Commissie

zal werken aan de website, opnieuw opbouwen met technologie nu mogelijk.
g. Diës Commissie
Verjaardag van Exon vieren door studiegerelateerde en
niet-studiegerelateerde activiteiten en ook het feest die vorig jaar niet door kon gaan.

laura: hier staat de intro commisie nog niet bij
-marc die wordt later opgesteld, er is nog geen update want bestaat nog niet
alex: waarom wordt dies commisie later opgericht
-quinten omdat eerst AC en educo opgevuld willen hebben
Mike: Grote evenementen begin vanaf het moment dat je het in je hoofd hebt.
Begin nu alvast met mensen zoeken.
4 avond-activiteiten.

Nino: advies, ga zo snel mogelijk mensen appen en aanspreken.

Sebastiaan:
Wat gaan jullie nog op 3 oktober doen. bij Leidsch ontzet. het is wel groot je kan door
de stad lopen.

Mike: voor volgende week draaiende krijgen van de ReisCommissie, om zo snel
mogelijk plannen te kunnen maken voor de reis.

14. Leden input
Nils: in het document dat jullie hebben meegestuurd, hadden jullie het over
vice-functies, zou ik wat meer informatie daarover mogen hebben?
quinten: als de hoofdfunctie uitvalt kan de vice het opvangen. Dit is alleen op het
niveau van het bestuur
Nils: het grootste probleem is dat voorzitter en secretaris kruisen.
quinten: daar is op gelet dat, dit niet wordt gedaan.
sebastiaan: worden er bhv cursus gevolgd
Marc en Jonah volgen deze BHV-cursus

Nick: heeft de vice-penningmeester een pas?
Quinten: Nee nog niet maar we gaan er wel naar kijken.
Mike: Pas kan best wel lang duren voordat de pas is geregeld is bij de Rabobank.
Joyce: Als het goed is gaat dat nu sneller.

15. W.v.t.t.k.
- Toegankelijkheid van de ALV.
Jesse: ik heb met een paar mensen gesproken en die zouden het fijn vinden om mee te
kunnen kijken zonder naar leiden te komen. Is daar enige intresse voor.
-quinten : we hebben er over nagedacht. We vonden het onhandig met Stemmen, en
gesprek volgen online.
jesse: je zou spectator mode kunnen neerzettten.
-marc zouden deze mensen mogen vragen stellen en stemmen.
Nick: Wat als de ALV dan wordt opgenomen door een extern?
Jesse: Dat zou nu ook kunnen.

jesse: aanmelden ALV van tevoren, heb gehoord via optie dat dit was vanwege schatting
voor aantal mensen. kan dat de volgende keer op die manier verwoord worden.
karolis: tijd van de ALV is er ongelukkig. het aantal leden zou vergroot kunnen worden als de
ALV niet om 18:00 is.
-Quinten er zijn genoeg mensen die les hebben of stage lopen. En later is moeilijk omdat
gebouw sluit om 21:30
-

Symposium
Sebastiaan: heb je genoeg mankracht om een Symposium
Ferdinand: We hebben in ieder geval 5 man van het bestuur, anders
misschien later nog een commissie die kan ondersteunen.

Nick: Betaling voor inschrijving?
Ferdinand: op dit moment niet, ook niet voor de externe leden.

Nick: Mogelijk voordeel van een kaartje voor de deur is dat mensen denken
dat ze alsnog naar het Symposium willen gaan aangezien ze dan betaald
hebben ervoor.
Mogelijk voordeel van gratis is dat mensen van andere opleidingen ook mee
kunnen gaan naar het Symposium, die interesse hebben in Bio-Informatica.

16. Rondvraag

Nick: hoe is de samenwerking tussen de verschillende studieverenigingen.
Jonah: Hoe zit het met de poule van de bestuursleden.
Damian: op dit moment 6 leden die in de bestuurs app. Als er meer mensen
bij willen kunnen ze een berichtje sturen.

17. Afsluiting
Afsluiting 21:19.

