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Opening

70

Gijs Hendriksen opent de algemene ledenvergadering.

2

Mededelingen

Gijs Hendriksen zegt dat de vergadering rond half 6 geschorst wordt voor het bestellen van eten.
Gijs Hendriksen zegt dat er geen bod is gedaan om het SNiC van 2019 te organiseren, omdat er
gebrek aan capaciteit is om een commissie op te zetten.
Gijs Hendriksen zegt dat het bestuur samen met de Technicie bezig is om een nieuw betalingssysteem
op basis van machtigingen op te zetten. Tom Evers vraagt of Aucke Bos ook de machtigingenellende
heeft gehad. Aucke Bos zegt dat hij van de problematiek af weet.

75

80

Gijs Hendriksen zegt dat er gezelschapsaanvragen gedaan kunnen worden. Er is een template voor de
aanvragen gemaakt en de eerste aanvraag is al binnen.
Jeremy Guijt zegt dat er bij de vorige alv wat is misgegaan bij het ontvangen van de machtigingen
door een technische storing bij de mailserver. Het bestuur biedt zijn verontschuldigingen aan.

85

Afwezigen met afmelding
Erik Barendsen
Wouter Kobes
Simone Meeuwsen

90

Machtigingen
Giel Besouw machtigt Leon van den Boogaard
Willem Boumans machtigt Rick Lukassen
Jim Driessen machtigt Nick van Oers
Rick Erkens machtigt Jan Martens
Justin Hende machtigt Leon van den Boogaard
Elianne Heuer machtigt Tim van Alten
Bas Hofmans machtigt Thomas van Ouwerkerk
Kirsten Kingma machtigt Serena Rietbergen
Wietse Kuipers machtigt Jan Martens
Jelle Loman machtigt Thomas van Ouwerkerk
Yarron Maas machtigt Phil Geelhoed
Nick van Oers machtigt Serena Rietbergen
Simone Ruijs machtigt Nick van Oers
Luna-Elise Schernthaner machtigt Yannick Hogewind
Evi Sijben machtigt Rick Lukassen
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Jelte Smits machtigt Yannick Hogewind
Aniek den Teuling machtigt Jelle Besseling
Koen Wösten machtigt Jelle Besseling

3

110

Vaststellen Agenda

Leon van den Boogaard zegt dat hij het niet eens is met de straf die aan een lid van de weekendcommissie is uitgedeeld n.a.v. een drugsincident dat op het Thaliaweekend plaatsvond. Het punt Sancties
n.a.v. Thaliaweekend wordt toegevoegd na Stemming beleidsplan 2018-2019. Gijs Hendriksen
vraagt wat Leon van den Boogaard precies wil bespreken. Leon van den Boogaard zegt dat het hem
gaat om “gelijke monniken, gelijke kappen”.

115

De agenda wordt vastgesteld.

4

Goedkeuren notulen alv 25 april 2018

Pagina 2

120

Tom Nies staat niet op de aanwezigheidslijst. Hij zal eraan worden toegevoegd.
Nienke Wessel zegt dat er staat dat ze er tot 18:57 was. Ze zegt dat ze even weg was, maar wel tot
het einde van de alv gebleven is. Dit wordt aangepast.
125

Tim van Alten zegt dat hij vanaf de laatste pauze voor het eten weg was. Dit wordt aangepast.

Pagina 19
Thom Wiggers vindt het erg jammer dat de toespraak van Mats Ouborg er niet in staat. Thom
Wiggers heeft ook dingen gezegd in reactie op de toespraak. Hij wil dit graag in de notulen hebben.
Dit zal worden toegevoegd.

130

Pagina 20
Nienke Wessel heeft een vraag over de actiepunten. Gijs zegt dat dit bij het betreffende agendapunt
besproken zal worden.
De notulen worden goedgekeurd met inachtneming van de besproken wijzigingen.

5

Actiepunten

135

• 27e bestuur: Zorgen dat er in de reminder voor de inschrijving bij Thalia ook genoemd wordt
dat het jaarlidmaatschap in een studielidmaatschap omgezet kan worden.
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Gijs Hendriksen zegt dat de functionaliteit om een reminder te sturen al ingebouwd is en dat
eraan toegevoegd is dat leden met korting hun jaarlidmaatschap kunnen omzetten naar een
studielidmaatschap.

140

Gijs Hendriksen zegt dat er ook een actiepunt vanuit de derde alv was over de merchandisepagina.
Gijs Hendriksen zegt dat de merchandisepagina is geüpdatet.

6

Beleidsplan 2018-2019

Het kandidaatsbestuur, bestaande uit Jan van Bommel, Ayala Hoeks, Job Doesburg, Rico te Wechel,
Janneau Thijssen en Iris Delhez, komt vooraan zitten en stelt zich voor. Gijs Hendriksen geeft het
woord aan Jan van Bommel.

145

Jan van Bommel bedankt de Translacie voor het vertalen van het document.
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150

Joris Reichert zegt dat op regel 80 staat dat de Engelse taal gehanteerd wordt en hij vraagt of
het “Nederlands volgt Engels” is. Jan van Bommel zegt dat er Nederlands gepraat kan worden bij
activiteiten, maar dat het ook in het Engels zal gaan als er internationals bij zijn. Schriftelijke
communicatie zal in het Engels zijn.
Thom Wiggers zegt dat de nieuwsbrief al tweetalig is. Hij vraagt of het kandidaatsbestuur Nederlands
als voertaal wil en of het van plan is de nieuwsbrieven in het Nederlands te schrijven. Jan van Bommel
zegt dat de voertaal dit jaar nog Nederlands is. Tom Evers zegt dat dit een rare redenering is, omdat
het gaat over volgend jaar. Jan van Bommel zegt dat er ook volgend jaar een Nederlandse en een
Engelse versie van de nieuwsbrief zal zijn.

155

160

Evi Sijben (via Rick Lukassen) vindt evenementen in weekenden een goed idee. Ze zegt dat de
studentenkerk een mogelijke locatie voor activiteiten is. Daar is ook een keuken.
Ivar Derksen zegt dat op regel 99 staat dat het kandidaatsbestuur een mastercommissie wil oprichten,
maar dat er niet staat wat dit gaat inhouden. Jan van Bommel zegt dat er masterstudenten in de
commissie zullen zitten en dat ze evenementen zullen organiseren. De invulling is nog niet helemaal
bepaald. Er kan bijvoorbeeld een evenement worden georganiseerd met de nadruk op het betrekken
van masterstudenten.
Tom van Bussel vraagt of het een soort Eerstejaarscommissie voor masterstudenten is. Dit is zo.

165

170

Thom Wiggers zegt dat groei en internationalisering ook gescheiden kunnen worden in twee koppen.
Ook staat op regel 82 dat evenementen opgeschaald moeten worden. Thom Wiggers geeft aan dat
dit al jaren een probleem is en hij vraagt waarom het kandidaatsbestuur denkt dat het geen probleem
is. Jan van Bommel zegt dat er gekeken gaat worden naar grotere evenementen. Zo is er al een
beachvolleybaltoernooi gepland, wat een hoge capaciteit heeft. Het kandidaatsbestuur denkt dat het
mogelijk is om sommige evenementen op te schalen.

175
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Nienke Wessel vraagt hoe het niet opschalen van andere evenementen zich hiertoe verhoudt. Jan van
Bommel zegt dat kleine evenementen ook leuk blijven.
180

Jesse van Son zegt dat Thalia kleine evenementen niet moet afschaffen. Nienke Wessel zegt dat ze
het vroeg omdat het niet duidelijk was wat het kandidaatsbestuur wil.

Pagina 5
Nienke Wessel zegt dat dit stuk gaat over het imago wat Thalia heeft bij potentiële leden. Ze vraagt
of het kandidaatsbestuur ook iets wil doen aan het imago bij andere verenigingen op de bètafaculteit.
Jan van Bommel zegt dat dit stuk gaat over het imago van Thalia binnen en buiten de vereniging.
Nienke Wessel vraagt hoe ze de verbetering van het imago willen aanpakken.
Het kandidaatsbestuur wil zorgen dat Thalia in de introductie voor ieder wat te bieden heeft. Er zijn
bijvoorbeeld veel feesten, maar dit is niet alles wat Thalia doet. Hiernaast gaat het ook om hoe je
omgaat met anderen. Dit is wat het kandidaatsbestuur tijdens en na de introductie wil laten zien.
Nienke Wessel zegt dat dit nog steeds niet veel zegt over de relatie met andere verenigingen. Ze zegt
dat het beeld wat andere verenigingen van Thalia hebben niet heel goed is. Jan van Bommel zegt
dat het niet slecht overkomt als men normaal doet. Abe Heemskerk denkt dat dit beeld niet in een
jaar verbeterd kan worden en hij raadt het kandidaatsbestuur aan om er niet teveel energie in te steken.
Tom Evers denkt dat een praatje hierover tijdens de introductie niet veel verschilt van het beleid van
andere jaren. Jan van Bommel zegt dat er al stappen gemaakt zijn voor de komende introductie en
dat dit wordt meegenomen voor de introductie van volgend jaar.
Tom van Bussel vraagt of de nieuwe regels ook consequent worden nageleefd. Jan van Bommel
zegt dat de richtlijnen gedrag er niet voor niets zijn. Wat het kandidaatsbestuur betreft blijft dit
gehandhaafd, maar Jan van Bommel wil nog niets kwijt over concrete reacties op incidenten.
Tom van Bussel vraagt of het kandidaatsbestuur de richtlijnen ook bij masterstudenten wil promoten.
Jan van Bommel zegt dat dit het plan is, in samenwerking met de mastercommissie. Tom van Bussel
vraagt of bij de masterstudenten, net zoals bij de eerstejaarsstudenten, ook evenementen gepromoot
zullen worden in de pauzes van colleges. Jan van Bommel zegt dat dit zo is. Thom Wiggers zegt
dat er ook een Master’s Welcome Day is waarop evenementen gepromoot kunnen worden. Jan van
Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur hiervan op de hoogte is.

185

190

195

200

205

210

Pagina 6
2.1 Commissaris Activiteiten

215

Evi Sijben (via Rick Lukassen) vraagt of Iris Delhez de leiding zal nemen bij het organiseren van de
bestuursactiviteiten. Jan van Bommel zegt dat dit zo is, maar dat ze wel hulp van andere bestuurders
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zal krijgen. Tom van Bussel vraagt of het ook in samenwerking met de evenementencommissie zal
gebeuren. Jan van Bommel zegt dat Iris Delhez ook promotiemateriaal zal maken in samenspraak
met de mediacommissie.
Joris Reichert vraagt wat bedoeld wordt met “meer gebruik”. Jan van Bommel zegt dat bijvoorbeeld
Snapchat gebruikt gaat worden en dat er meer Facebookpromotie zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld door
na een evenement foto’s op Facebook te zetten. Thom Wiggers zegt dat er duidelijke afspraken
gemaakt zijn bij het privacybeleid, waardoor foto’s achter een loginmuur moeten zitten. Jan van
Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur hiernaar zal gaan kijken.

220

225

Jesse van Son zegt dat je met toestemming van mensen ook foto’s waar ze op staan op Instagram kunt
zetten. Hij denkt dat dit beter werkt dan Facebook. Jan van Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur
dit meeneemt.

230

Jan Martens zegt dat dit een nieuwe functie is en dat je je kan afvragen of het bestuur genoeg
activiteiten organiseert om er een functie voor te hebben. Hij vraagt of er meer bestuursactiviteiten
zullen zijn het komende jaar. Jan van Bommel zegt dat er geen activiteiten bij zullen komen, maar
dat Iris Delhez zich ook met algemene taken en internationalisering bezig zal houden.

235

2.2 Adviescommissie
Evi Sijben (via Rick Lukassen) vraagt hoe het kandidaatsbestuur het gesprek aan wil gaan. Ze wil
bijvoorbeeld weten wat er op de agenda staat. Jan van Bommel zegt dat het nog niet helemaal bepaald
is. Het kandidaatsbestuur wil niet met elf man vergaderen, het zal waarschijnlijk een informeel overleg
zijn om feedback te ontvangen.
Thom Wiggers vraagt of dit met de adviescommissie besproken is. Jan van Bommel zegt dat het
niet besproken is. Jan van Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur wel gehoord heeft dat het plan te
proberen is. Jan Martens zegt dat de adviescommissie niet voor het plan is. Jan van Bommel zegt
dat ervoor gewaakt moet worden dat de adviescommissie met het plan geen schaduwbestuur wordt,
maar hij denkt dat het wel goed is om het plan te proberen. Jan Martens denkt dat het goed is
om dit in het stuk op te nemen. Thom Wiggers zegt dat de adviescommissie vroeger probeerde zich
terughoudend op te stellen. Hij zegt dat het een machtig orgaan is, omdat het bestuur er alleen van
mag afwijken als dit wordt toegelicht op de alv. Hij zegt dat een bestuur de ruimte moet hebben om
dingen te doen zoals zij dat willen en dat het niet goed is om een adviescommissie in de nek te laten
hijgen. Hij zegt dat het bestuur zelf ook dingen moet kunnen uitvinden.
Jan Martens denkt dat het beter is om geen feedbackgesprekken met de adviescommissie te hebben,
omdat het bestuur dan een open blik houdt. De adviescommissie bestaat toch uit oudere mensen
die meer vasthouden aan oude ideeën, waardoor je minder goed een open blik houdt als er door
het jaar heen gesprekken met ze zijn. Hij denkt dat het houden van deze gesprekken over een
paar jaar ingeburgerd zal zijn, waardoor je toch een schaduwbestuur krijgt. Hij ziet liever dat de
adviescommissie verder van het bestuur af blijft staan.

240

245

250

255

260
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Tom Evers sluit zich bij Jan Martens aan. Hij snapt dat het bestuur graag ook andere meningen
hoort over bepaalde onderwerpen. Jan van Bommel zegt dat het niet bedoeld is als een vergadering
met elf man, maar dat het bedoeld is om initiatieven die in het verleden al geprobeerd zijn in een
vroeg stadium af te kappen. Tom Evers zegt dat dit ook in de wandelgangen kan.
265

Jan van Bommel zegt dat het plan wordt geschrapt.
Jan Martens zegt dat het kandidaatsbestuur ook willekeurige actieve Thalianen kan uitnodigen voor
feedback. Thom Wiggers zegt dat er dan ook een betere mix van jaarlagen is. Jan van Bommel zegt
dat het kandidaatsbestuur een andere manier van feedback geven zal onderzoeken.

270

2.3 Bestuurskamer Mercator
Ivar Derksen zegt dat het bestuur definitief voor de bestuurskamer in Mercator I kiest. Ivar Derksen
vraagt of er dan niemand meer in de bestuurskamers in het Huygensgebouw zal zitten. Milan van
Stiphout zegt dat dit al niet meer het geval is.

275

Tim van Alten zegt dat er nu nog een ruimte voor Thalia is in de bestuurskamer in het Huygensgebouw.
Gijs Hendriksen zegt dat het bestuur met Olympus in gesprek gaat om te kijken wat hiermee gebeurt.
Er zal kastruimte worden ingeleverd en het bestuur zal er geen pauzediensten meer hebben. Wel wil
het bestuur recht op een plek behouden als het niet meer in het Mercator I-gebouw kan zetelen.

280

Jan Aarts vraagt hoe vaak het kandidaatsbestuur pauzediensten wil houden. Job Doesburg zegt dat
ze dit hetzelfde willen invullen als het huidige bestuur.

Pagina 7

285

3.1 Gezelschappen
Serena Rietbergen vraagt over regel 152 hoe het beleid gevolgd en geëvalueerd zal worden. Jan van
Bommel zegt dat het bestuur wil volgen hoe gezelschappen ontwikkelen, bijvoorbeeld door te kijken
of het er goed mee gaat en of er gebruik van wordt gemaakt. Als het niet goed uitpakt dan gaat het
kandidaatsbestuur kijken wat ze ermee gaan doen.

290

Jan Aarts vraagt of deze evaluatie ook in een alv besproken wordt. Jan van Bommel zegt dat dit kan
als het te abstract wordt.
Joren Vrancken zegt dat volgend jaar het eerste jaar is dat gezelschappen beginnen. Door het jaar
heen zal bekeken worden hoe het gaat en hij denkt dat het in het jaarverslag van het kandidaatsbestuur
geëvalueerd moet worden.

295
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3.2 Workshop how-to-alv
Tom van Bussel vraagt of de workshop vlak voor de eerste alv zal zijn. Jan van Bommel zegt dat dit
klopt.
Evi Sijben (via Rick Lukassen) vraagt hoe dit gepromoot wordt onder nieuwe leden. Ze denkt dat het
goed is om mensen aan te trekken die nog niet naar alv’s komen. Jan van Bommel zegt dat het bij
alle leden gepromoot zal worden, maar vooral bij mensen die niet naar alv’s gaan.

300

305

Rico te Wechel zegt dat het kandidaatsbestuur dit wil doen in het kader van laten zien wat Thalia te
bieden heeft. Het kandidaatsbestuur wil ook een boekje maken waarin wordt beschreven wat Thalia
door het jaar doet.
310

Nienke Wessel vraagt wie de workshop zal geven. Jan van Bommel zegt dat dit waarschijnlijk iemand
van het bestuur is.
Jan Martens vraagt zich af of mensen opgelegd wordt hoe ze iets moeten zeggen of hoe ze zich
moeten gedragen. Hij vindt het belangrijk dat mensen geen woorden in de mond gelegd worden bij de
workshop. Hij denkt dat nieuw bloed bij de alv’s belangrijk is. Jan van Bommel zegt dat het bedoeld
is om mensen die niet weten hoe een alv werkt aan te trekken.
Tim van Alten zegt dat hij de eerste alv geen idee had van wat er gebeurde. Hij denkt dat het een
goed idee is, omdat eerstejaars zo een idee krijgen van wat er gebeurt.

315

320

Niek Janssen vraagt of het een idee is om het verder voor de alv te doen, zodat de deelnemers daarna
nog de stukken kunnen lezen. Jan van Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur dit overneemt.

3.3 Ledenbijdragen
Jesse van Son zegt dat in het beleidsplan staat dat vooral de dure evenementen duurder worden. Jesse
van Son vraagt of het idee niet is om van symbolische bedragen af te stappen. Jan van Bommel zegt
dat het gaat om de symbolische bedragen en de evenementen die duur zijn voor de vereniging.
Jan van Bommel zegt dat kleine en dure evenementen duurder worden, zodat andere evenementen
bekostigd kunnen worden. Aan de tekst zal worden toegevoegd dat het kandidaatsbestuur ook van
de symbolische bedragen af wil.
Ivar Derksen zegt dat de symbolische bedragen vaak gebruikt worden voor goedkope evenementen. Hij
vraagt wat bedoelt wordt met een reële bijdrage. Job Doesburg zegt dat dit per geval bekeken moet
worden. Ivar Derksen vraagt of commissies de vrijheid houden om prijzen te stellen voor evenementen.
Job Doesburg zegt het kandidaatsbestuur af wil van evenementen waar Thalia €30 of €40 per persoon
betaalt en die maar €5 kosten voor de deelnemers.

325

330

335

Tom Evers denkt dat het ook handig is dat de commissie hierop let bij het begroten.
340
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Lennart Jansen ziet het niet als een probleem dat er veel geld bijgelegd wordt, maar hij vindt het een
probleem als andere leden niet meekunnen en daardoor niet kunnen profiteren van de bijdrage van
Thalia. Hij vraagt waarom deze evenementen dan niet vaker georganiseerd worden. Jan van Bommel
zegt dat dit bij de wijnproeverij gedaan wordt en dat het ook bij andere evenementen bekeken zal
worden. Joren Vrancken zegt dat de planning heel vol zit als activiteiten meermaals georganiseerd
worden. Ook is het op het planningsoverleg nu al lastig om een datum te vinden.
Niek Janssen zegt dat het voornamelijk gaat om karten en paintballen. De evenementencommissie
heeft al besproken om één van de twee te laten vallen, of om mensen voorrang te geven bij de ene
activiteit als ze niet naar de andere activiteit zijn geweest. De evenementencommissie is dit nog intern
aan het bespreken.

345

350

Ivar Derksen zegt dat het ook gecombineerd kan worden, waarbij er één groep gaat karten en één
groep gaat paintballen.
355

Jesse van Son zegt dat het duurder wordt als je de evenementen twee keer organiseert. Jesse van
Son zegt dat bij het commissievoorzittersoverleg al is nagedacht over een oplossing voor de snelle
inschrijvingen van evenementen.
Tom Evers denkt dat het juist niet om karten en paintballen gaat, omdat deze evenementen niet zo
vol zaten. Hij denkt dat evenementen die vol zitten duurder gemaakt kunnen worden en meermaals
georganiseerd kunnen worden. Hij stelt dat het misschien niet erg is als activiteiten overlappen, maar
dat het misschien de toekomst van Thalia is. Als er twee activiteiten tegelijkertijd zijn dan zitten ze
minder snel vol. Het is niet per se een reden om activiteiten niet te laten overlappen.

360

365

Tom Evers vraagt of het kandidaatsbestuur heeft nagedacht over evenementen die snel vol zitten. Jan
van Bommel zegt dat het huidige beleid het eerlijkst is. Het kandidaatsbestuur heeft niet de intentie
om dit te veranderen. Hooguit zullen er evenementen zijn waar voorrang wordt gegeven aan mensen
die nog niet geweest zijn.
370

Tom van Bussel zegt dat met het huidige inschrijfbeleid wel het risico bestaat dat steeds dezelfde
mensen naar activiteiten gaan. Tom Evers zegt dat iedereen de nieuwsbrief krijgt en dat iedereen van
de activiteiten af weet. Jan Martens denkt dat dit iets is om in de gaten te houden. In het begin van
het collegejaar was de cultuur dat mensen zich direct inschreven en later evt. uitschreven voor het
evenement. Hij zegt dat je niet van mensen kan verwachten dat ze 24 uur per dag klaar staan om
zich in te schrijven. Jan van Bommel zegt dat het bestuur hiernaar zal kijken.

375

Tom van Bussel zegt dat mensen die een paar keer te laat zijn met inschrijven ook minder goed zullen
letten op het openen van inschrijvingen.
380

Ivar Derksen zegt dat de evenementencommissie probeert om grote evenementen aan het begin van
het jaar te organiseren. Hij zegt dat op het commissievoorzittersoverleg ook genoemd is dat er een
willekeurige selectie gemaakt kan worden van de mensen die zich op de eerste dag aanmelden als er
te veel aanmeldingen zijn.
385
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Gijs Hendriksen zegt dat de Technicie ook pushnotificaties wil versturen voor het openen van inschrijvingen.

3.4 Internationalisering
Tom van Bussel zegt dat het alleen over de alv’s gaat, terwijl internationalisering om meer gaat. Jan
van Bommel zegt dat de titel veranderd zal worden.
Tim van Alten vraagt of de alv ook in het Engels zal zijn als er geen Engelstaligen zijn. Jan van
Bommel zegt dat dit zo is, zodat internationals zich niet bezwaard hoeven te voelen om te komen.
Hiernaast zijn de stukken dan altijd Engels, zodat er niet twee versies geleverd hoeven te worden.
Thom Wiggers zegt dat de notulen dan ook in het Engels zijn, wat fijn is voor mensen die geen
Nederlands machtig zijn.

390

395

Nick van Oers vraagt of de stukken ook in het Nederlands beschikbaar komen. Jan van Bommel zegt
dat dit alleen gebeurt als er behoefte aan is.

400

Niek Janssen vraagt wat er gebeurt met stukken die niet in het Engels besproken kunnen worden. Tom
Evers zegt dat Nederlandse stukken bindend zijn en dat het dan naar het Engels vertaald wordt. Niek
Janssen zegt dat de vereniging Engelstalig kan worden. Jan van Bommel zegt dat de meerderheid
volgend jaar nog steeds Nederlands is, dus dat dit nog niet aan de orde is.

405

Pagina 8
4.1 Alumnicommissie
Tom van Bussel vraagt of er niet te veel borrels komen als er drie borrels in de stad en twee borrels
van de alumnicommissie zijn. Milan van Stiphout zegt dat de borrels in de stad in plaats van reguliere
borrels zijn. Jan van Bommel zegt dat door de borrels van de alumnicommissie de drempel om met
alumni in contact te komen verlaagd wordt en dat er animo is vanuit alumni. Tom Evers vraagt of
deze in plaats van reguliere borrels zijn. Jan van Bommel zegt dat dit niet zo is.
Jan Aarts zegt dat het bij de alumnidag ging om een lezing waar na afloop geborreld kon worden.
Rico te Wechel zegt dat nog naar de exacte invulling voor het komende jaar gekeken zal worden. Dit
zal verduidelijkt worden.
Thom Wiggers zegt dat NINJA al lezingen met na afloop een borrel organiseert. Jan Aarts zegt dat
veel NINJA’s zeiden dat het ze leuk leek om dit met Thalia te doen. Thom Wiggers vraagt of het
evenement samen met NINJA georganiseerd wordt. Jan Aarts zegt dat het waarschijnlijk met NINJA
georganiseerd zal worden. Ook is het idee nog niet concreet.
Thom Wiggers vraagt of het kandidaatsbestuur dit ook wil doen als het niet met NINJA is. Rick
Lukassen stelt voor om eerst te kijken hoe het loopt. Ivar Derksen zegt dat NINJA er wel open voor

410
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staat.

4.2 Batavierencommissie
Tim van Alten vraagt zich af of de Batavierencommissie niet uitgebreid kan worden naar een sportcommissie. Jan van Bommel zegt dat de Batavierencommissie dit niet zag zitten. Jan van Bommel is er
persoonlijk wel voor, er zal volgend jaar naar worden gekeken.
Jan Aarts vraagt hoeveel plekken er zijn. Jan van Bommel zegt dat het team vol zat. Jan Aarts
vraagt waarom er €30 p.p. wordt bijgedragen, aangezien het een nieuwe commissie is. Dit zal bij de
begroting besproken worden.

430

435

Niek Janssen zegt dat er geen sportcommissie is, omdat de evenementencommissie ook sportieve
activiteiten organiseert. Hij wil niet nog een commissie die dit soort evenementen organiseert. Ze
kunnen bijvoorbeeld wel de Campusrun promoten.
440

Thom Wiggers zegt dat er ook een sportgezelschap gevormd kan worden bij voldoende animo.
Nienke Wessel ziet een meerwaarde in een sportcommissie, omdat je mensen daar meer mee kan
enthousiasmeren en omdat de nieuwsbrief dan gebruikt kan worden ter promotie.

4.4 Educacie
Tom van Bussel zegt dat het nu lijkt alsof de lage opkomst bij het colloquium aan de promotie lag
en hij vraagt of dit ook het probleem was. Joren Vrancken zegt dat hij persoonlijk vindt dat uit de
promotie niet heel duidelijk bleek wat het colloquium inhield en dat het daarom lastig was om een
goed beeld van het evenement te scheppen. Hij denkt dat er daarom minder mensen naartoe gegaan
zijn. Tom van Bussel vraagt of het niet aan een gebrek aan interesse ligt. Rick Lukassen zegt dat
nog naar het format gekeken wordt. Volgens Joren Vrancken is het animo vanuit docenten hoog.
Thom Wiggers zegt dat de afgelopen twee of drie jaar een Nederlandstalige ouderdag georganiseerd
is. Hij denkt dat Nederlandstalige studenten al een kans hebben gehad om naar de ouderdag te gaan.
Nienke Wessel zegt dat andere verenigingen hebben aangeraden om het in het Nederlands te doen.
Iris Delhez zegt dat niet alle ouders Engels kunnen. Ze denkt dat het leuker is om eens in de zoveel
jaar een Engelstalige ouderdag te doen. Thom Wiggers haalt dit niet uit de tekst. Dit zal worden
verduidelijkt. Rico te Wechel zegt dat het eruit gehaald is, omdat het niet over het bestuursjaar van
het kandidaatsbestuur gaat. Thom Wiggers zegt dat dit er altijd als advies bij kan staan.

445

450

455

460

Lennart Jansen zegt dat veel niet-Nederlandse ouders ook geen Engels kunnen. Jan van Bommel
weet niet precies hoe dit zit, maar volgens hem zijn Engelstalige ouderdagen CognAC goed bevallen.
Tom van Bussel vraagt of volgend jaar een enquête gestuurd kan worden over of er onder internationals
animo is voor een Engelstalige ouderdag. Dit zal worden gedaan.

465
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4.5 Eerstejaarscommissie
Serena Rietbergen zegt over regel 208 dat ze aanraadt om geen tweede commissie op te zetten. Ze
denkt dat er interne strijd kan zijn en dat er kans is op meer evenementen. Ze zou liever een grote
commissie zien. Ze denkt dat er zo meer integratie zal zijn.

470

Gijs Hendriksen zegt dat het bestuur getwijfeld heeft over hoe dit aangepakt dient te worden. Het
advies van zusterverenigingen was om een tweede commissie op te zetten. Tom van Bussel zegt
dat veel eerstejaars al snel in een andere commissie zaten. Het lijkt hem daarom beter om het
commissielidmaatschap te laten rouleren. Jan van Bommel zegt dat hier nog naar gekeken zal worden.

475

Nick van Oers geeft als advies om de commissie snel met activiteiten te laten starten, omdat er dit
jaar redelijk laat aan begonnen is. Dit geeft de commissie meer ruimte voor evenementen in het begin
van het jaar.
480

Jan Aarts vraagt hoeveel plekken er zijn. Jan van Bommel zegt dat dit nog niet besproken is, maar
dat het zal lijken op dit jaar. Jan Aarts vraagt hoe je dan zorgt dat iedereen betrokken blijft. Jan van
Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur bij de aanmeldingen mensen van verschillende groepen in de
commissie wil doen. Zo trekken ze hun vrienden naar Thalia-activiteiten. Hij zegt dat het afhankelijk
is van het animo van volgend jaar.
Tim van Alten zegt dat de commissie dit jaar laat op gang kwam, doordat de jaarplanning voor het
eerste semester al vol zat. Hij stelt voor om al data te reserveren voor de eerstejaarscommissie.
Rico te Wechel zegt dat het plan is om snel met de commissie te beginnen. Ook ligt de nadruk
niet alleen op evenementen, maar bijvoorbeeld ook op een borrel en helpen bij de Thabloid. Hij wil
rivaliteit tegengaan door goede communicatie tussen de twee eventuele commissies. Hier zal verder
naar worden gekeken als er een tweede commissie komt.

485

490

4.7 Mercatorcommissie
Serena Rietbergen vraagt of er meer verteld kan worden over het niet bereiken van het doel van de
Mercatorcommissie. Volgens Jan van Bommel is iCIS niet tevreden genoeg. De Cup-a-Soup wordt
bijgevuld als iCIS tevreden is, maar er is al een tijd geen Cup-a-Soup meer geweest in het Mercator
I-gebouw. De huidige methode werkt niet goed genoeg meer en de commissie moet als een vangnet
gaan fungeren. Ze blijven wel mensen aanspreken.

495

500

Jan Aarts vraagt of er genoeg animo voor de commissie in deze vorm is. Jan van Bommel zegt dat
de commissie al vol zit en dat de wijziging al is doorgevoerd.
Joris Reichert vraagt of het rooster nog niet bestond. Jan van Bommel zegt dat de pauzediensten
gingen om opletten en aanspreken. Het gaat er nu om dat het door de dag heen opgeruimd is. Als
het net kan blijven door mensen aan te spreken is dat fijn, maar misschien moet er ook opgeruimd
worden. De persoon hoeft niet de hele dag in het Mercator I-gebouw te zijn, maar het moet wel de
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hele dag netjes zijn.
Jan Aarts vraagt of mensen gebeld moeten kunnen worden net zoals bij de voorraadcie. Jan van
Bommel zegt dat mensen iemand kunnen aanspreken als het uit de hand loopt. Hij vraagt ook
iedereen om zijn eigen rommel op te ruimen.
Jesse van Son vraagt of het uitdelen van een Mercatorverbod een optie is. Jan van Bommel zegt dat
dit geen optie is.

510

515

Tom van Bussel zegt dat er in de kantines duidelijke regels gelden. Hij vraagt of het een idee is om
de regels in het Mercatorgebouw te verduidelijken. Jan van Bommel zegt dat er al regels zijn, omdat
het op de campus is.

Pagina 10

520

4.8 Sponsorcommissie
Thom Wiggers vraagt waarom het opzetten van een sponsorcommissie nu wel gaat werken. Jan van
Bommel zegt dat er nu een duidelijke invulling voor is. Hier is Janneau Thijssen het mee eens.
Tom van Bussel herinnert zich dat de extern eerder weinig tijd had om de commissie op te zetten.
Jan van Bommel denkt dat het goed gaat komen. Tom van Bussel stelt voor om oud-externen erbij
te betrekken. Jan van Bommel zegt dat er met oud-externen gesproken is. Volgens Janneau Thijssen
staan ze achter het plan, maar hebben ze geen animo om bij de commissie te gaan.
Tom van Bussel vraagt of oud-externen tijd hebben om de commissie op te zetten. Janneau Thijssen
zegt dat dit niet zo is. Rico te Wechel zegt dat het kandidaatsbestuur een voorzitter wil die goed
contact onderhoud. De insteek is dat de leiding van de commissie uit handen gegeven kan worden.
Jan Martens vindt het nobel dat het idee geprobeerd wordt. Hij zegt dat er nu staat dat leden
verantwoordelijkheid krijgen, maar hij zegt dat de verantwoordelijkheid bij het bestuur blijft liggen.
Het grootste deel van het inkomen van Thalia wordt uit handen gegeven aan potentieel onervaren
leden. Hij vraagt of de commissie al leden heeft. Jan van Bommel zegt dat dit niet zo is.
Ivar Derksen zegt dat het verschil nu is dat de commissie aan het begin van het collegejaar opgezet
wordt, in plaats van in het midden van het jaar.

525

530

535

540

Joris Reichert vraagt of Janneau Thijssen meer op de commissie zal toezien dan Rico te Wechel . Jan
van Bommel zegt dat dit het geval is.
Evi Sijben (via Rick Lukassen) zegt dat het niet duidelijk is wat de commissie precies gaat doen. Ze
vraagt of de commissie ook contracten gaat onderhandelen. Jan van Bommel zegt dat de commissie
het contact overneemt zodra het contract getekend is en dat ze bijvoorbeeld lunchlezingen zullen
organiseren. Janneau Thijssen zegt dat hij en de commissie elkaar zullen helpen bij het organiseren
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van lunchlezingen. Dit wordt nu nog alleen door bestuursleden gedaan.
550

Thom Wiggers denkt dat het logischer is als Janneau Thijssen voorzitter van de commissie is. Jan
Martens zegt dat hij bij de eerste poging van het plan als Commissaris Externe Betrekkingen voorzitter
was van de commissie. Het probleem daar was dat je veel dingen moet doen voor je functie en dat
je daarnaast nog een commissie moet leiden. Het komt er dan op neer dat je alles zelf aan het doen
bent. Hij denkt dat het gezonder is om een externe voorzitter te hebben. Thom Wiggers vraagt wie
dan verantwoordelijk wordt voor de commissie, omdat hij dit wel een bestuurstaak vindt.
Lennart Jansen zegt dat commissies ervoor zijn om taken namens het bestuur uit te voeren. Thom
Wiggers zegt dat in dit geval iemand heel actief moet toezien dat de lunchlezingen gepland worden.
Voor de Commissaris Externe Betrekkingen is dit heel belangrijk. Als de evenementencommissie
bijvoorbeeld iets fout doet bij het organiseren van een activiteit dan maakt dit minder uit. Thom
Wiggers vindt het belangrijk dat de commissievoorzitter in het bestuur zit. Janneau Thijssen zegt
dat Rico te Wechel of Iris Delhez waarschijnlijk voorzitter wordt. Het jaar erna zal waarschijnlijk weer
worden gekeken naar bestuurders of oud-externen.

555

560

565

4.9 Studiereiscommissie
Niek Janssen heeft begrepen dat het lastig was om de reis vol te krijgen, mede door een grens van
60EC die deelnemers moesten hebben. Hij vraagt of de volgende studiereis wel vol zal zitten.
Gijs Hendriksen zegt dat er veel belangstelling voor de volgende reis is. Dit jaar konden veel mensen
niet mee vanwege herkansingen. Met het nieuwe jaarrooster zal dit niet meer het geval zijn.
Jesse van Son vraagt of de studiereis elk jaar georganiseerd gaat worden. Het kost namelijk veel geld
en Jesse van Son vraagt of het niet beter om het jaar georganiseerd kan worden. Jan van Bommel
zegt dat er nu voor gekozen is om het nog een keer te doen. Er zijn ook mensen die nog een keer op
reis willen. De commissie en het kandidaatsbestuur denken dat de reis vol komt te zitten.

570

575

Gijs Hendriksen zegt dat de commissie nu in een fase zit waar ze ervaring hebben. Het is daarom
goed om nog een succesvolle reis neer te zetten.
580

Niek Janssen zegt dat er vaak een aparte stichting voor een studiereis gecreëerd wordt. Hij vraagt of
hierover nagedacht is. Thom Wiggers zegt dat dit enkele alv’s terug al besproken is.

4.10 Thabloidcommissie
Tom van Bussel vraagt wanneer het kandidaatsbestuur naar een 100% Engelstalige Thabloid toe wil.
Jan van Bommel zegt dat er nog geen datum is. Er zijn nog schrijvers die in het Nederlands willen
schrijven. Tom van Bussel denkt dat het over een jaar nog steeds Nederlands zal zijn als er geen
concrete plannen zijn.

585
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Tom Evers zegt dat de adviescommissie feedback heeft gegeven, maar dat deze niet verwerkt is. De
vraag was wat het verschil in beleid is met het vorige beleidsplan. Job Doesburg zegt dat vorig jaar
werd genoemd dat de Thabloid volledig Engelstalig zou worden, maar dat dit nu niet meer het doel
is. Tom Evers zegt dat dit explicieter genoemd kan worden. Tom Evers zegt dat er geen beleid
beschreven wordt, maar enkel een mening. Jan van Bommel zegt dat het verduidelijkt zal worden.
4.12 Weekendcommissie
Willem Boumans (via Rick Lukassen) zegt dat het organiseren van een weekend voor 90 mensen
waanzin is. Evi Sijben (via Rick Lukassen) vindt dit ook. Zij vond dat het weekend al te groot was.
Jan van Bommel zegt dat zowel een groot als klein weekend zijn charme heeft. De teams die er dit
jaar waren zorgden voor intimiteit. Het kandidaatsbestuur denkt dat het prima kan, zolang er genoeg
mensen zijn die tijdens het weekend helpen. Als blijkt dat het echt niet mogelijk is dan zal gekeken
worden naar splitsing van het weekend. Evi Sijben (via Rick Lukassen) zegt dat bij opsplitsing ook
gedacht kan worden aan twee weekenden die mensen met verschillende interesses aanspreken.
Tom Evers zegt dat er ook al een studiereis is, wat minder drankgerelateerd is. Hiervoor was het
weekend duurder en exclusiever. Rick Lukassen en Jan Martens vinden dit niet vergelijkbaar.
Phil Geelhoed heeft sommige mensen die er vanaf het begin waren pas op zaterdagavond gezien bij
het afgelopen weekend. Het is lastig om een goede balans te vinden tussen intimiteit en capaciteit.
Jan van Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur wil groeien om meer mensen de mogelijkheid te
bieden om op weekend te gaan. Jesse van Son zegt dat je hier niet omheen kan als de vereniging
groter wordt. Hij denkt dat het te doen is om met 90 personen op weekend te gaan. Als er meer
groepsvorming is op het weekend dan moet dat maar zo zijn. Lennart Jansen en Niek Janssen sluiten
zich hierbij aan. Niek Janssen merkt op dat een groot weekend wel voor groepsvorming kan zorgen,
maar dat dit bij opsplitsing in 2 weekenden sowieso gebeurt.
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610
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17:27

Gijs Hendriksen schorst de vergadering.

17:45

Gijs Hendriksen heropent de vergadering.
Tijdens de schorsing hebben Thomas Klein Breteler en Jen Dusseljee Tim van Alten gemachtigd.
Tim van Alten heeft al een machtiging, waardoor de machtiging van Jen Dusseljee komt te vervallen.
620

Pagina 11
5. Contacten
Serena Rietbergen vraagt sinds wanneer RWoCS een contact is. Ze zijn nooit eerder vermeld. Als het
kandidaatsbestuur het een contact wil maken is dit een andere discussie, maar er moet in dat geval
wel iets over RWoCS in het beleidsplan staan. Ze zegt dat het een verplichting schept om contact
te onderhouden en om samen evenementen te organiseren. Milan van Stiphout zegt dat RWoCS
in het uittreksel staat. Tom Evers vindt het apart dat er nieuw beleid gevoerd gaat worden, maar
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dat het niet in het beleidsplan staat. Jan Martens zegt dat de adviescommissie dit al had aangegeven.
Jan Martens ziet bij Tartarus en RWoCS graag een verwijzing naar het appendix. Jan Martens snapt
dat het kandidaatsbestuur graag een kort beleidsplan levert, maar hij denkt dat een toelichting in dit
geval op zijn plaats is.

630

Jan van Bommel licht toe wat Tartarus is.
5.1 NINJA
Abe Heemskerk zegt dat de samenwerking met NINJA de afgelopen jaren steeds slechter werd. Hij
vraagt of er meer gemaild gaat worden, omdat er inhoudelijk niets in het stuk staat. Jan van Bommel
zegt dat het contact met NINJA goed is en dat het niet verbetert als dit streven er niet is. Abe
Heemskerk vraagt of NINJA ook streeft naar een betere samenwerking en wat ze graag willen zien.
Rico te Wechel zegt dat NINJA het niet leuk vindt dat er evenementen voor alumni georganiseerd
worden zonder dat zij erbij betrokken worden. Dit wil het kandidaatsbestuur voorkomen. Er zal ook
met NINJA overlegd worden hoe ze het contact zien. Abe Heemskerk zegt dat dit heel wat anders is
dan wat in het beleidsplan staat. Hij ziet graag concreet of het kandidaatsbestuur wil samenwerken
met NINJA of dat het een streep door de samenwerking wil zetten. Rico te Wechel zegt dat Thalia
en NINJA dezelfde doelen hebben en dat hij daarom wil samenwerken. Dit zal worden verduidelijkt.

635

640

645

Thom Wiggers vraagt wat het kandidaatsbestuur wil doen met RWoCS. Ayala Hoeks heeft dit met
RWoCS besproken en zij zal bij hun vergaderingen zijn. RWoCS wil graag weer een evenement met
Thalia organiseren. Het kandidaatsbestuur bekijkt hiervoor de mogelijkheden.
650

Tom Evers vraagt hoeveel vrouwen van RWoCS ook Thaliaan zijn. Ayala Hoeks zegt dat dit in ieder
geval Ellen Gunnarsdóttir en Adriana Frijo zijn. Ivar Derksen zegt er dit jaar ook een evenement
met RWoCS was. De evenementencommissie heeft niet gehoord dat RWoCS weer met Thalia wil
schaatsen, waardoor het op hem overkomt alsof dit afgeschaft is. De evenementencommissie weet
niet of RWoCS weer wil gaan schaatsen.

655

Ayala Hoeks zegt dat RWoCS aangaf het vreemd te vinden dat ze geen contactpersoon hebben,
daarom staat RWoCS in het beleidsplan. Zo kan ook op een officiëlere manier iets georganiseerd
worden.
660

Het viel Jan Aarts bij de Mercatorquiz op dat er weinig deelnemers vanuit RWoCS waren. Hij vraagt
of het de bedoeling is dat er meer mensen vanuit RWoCS komen of dat het kandidaatsbestuur het
zo prima vindt. Jan van Bommel zegt dat het leuk is als er meer mensen van RWoCS bij zijn. Jan
Aarts vond het apart dat het met een andere vereniging georganiseerd wordt en dat er dan zo weinig
deelnemers van RWoCS zijn. Ayala Hoeks zegt dat RWoCS meer een mailinglijst dan een vereniging
is en dat ze vooral proberen om mensen bij RWoCS te betrekken.

665

Jan Aarts vraagt of RWoCS het belangrijk vindt om met Thalia samen te werken. Ayala Hoeks moet
hiervoor eerst met RWoCS overleggen.
670
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Tom Evers vraagt of het bereik van RWoCS overeenkomt met dat van Thalia. Tom Evers vraagt of
we de doelgroep van RWoCS niet al bereiken. Ayala Hoeks zegt dat het ook gaat om PhD’ers en
medewerkers. Volgens haar kan Thalia redelijk overweldigend zijn voor een vrouwelijke eerstejaars.
Dan is het fijn om ook iets met RWoCS te kunnen doen.
675

Abe Heemskerk zegt dat er dan meer evenementen van NINJA en RWoCS komen, dat er twee
weekenden komen, etc., terwijl het dit jaar al lastig was om evenementen te plannen. Jan van
Bommel zegt dat dit meer een algemene opmerking is. Milan van Stiphout zegt dat het niet echt
verandert, omdat er al een evenement met RWoCS was. Dit wordt verder bij de algemene opmerkingen
besproken.

680

Tom van Bussel hoorde dat NINJA het niet leuk vond dat de alumnicommissie iets organiseerde. Hij
gaat ervan uit dat we de evenementen van de alumnicommissie laten vervallen ten gunst van andere
evenementen. Jeremy Guijt zegt dat NINJA vooral problemen had met de communicatie rond en
samenwerking bij het evenement.

685

Thom Wiggers vult aan dat NINJA een tijdje geleden, toen de faculteit bezig was met het opzetten
van alumni-activiteiten, expliciet aangaf niet mee te willen doen. Het blijft een ingewikkelde kwestie.
Soms wil NINJA wat organiseren, andere keren willen ze bij hun eigen clubje blijven.
690

5.2 NWI-overleg
Nienke Wessel zegt dat het vanaf volgend collegejaar geen NWI-overleg meer heet. Jeremy Guijt zegt
dat dit alleen gaat over het vooroverleg.
5.3 Olympus
Serena Rietbergen vraagt of er budget nodig is voor een activiteit met Olympus. Jan van Bommel
zegt dat de invulling en datum nog niet bekend zijn. Als er budget voor nodig blijkt te zijn dan moet
dit begroot worden. Waarschijnlijk wordt dit dan vanuit de evenementencommissie gedaan.
Evi Sijben (via Rick Lukassen) zegt dat er onlangs een gesprek over de samenwerking tussen verschillende partijen op de faculteit is geweest. Ze vraagt hoe gezorgd zal worden dat alles volgend jaar goed
zal gaan. Jan van Bommel zegt dat Lars van Rhijn en Jesse van Son volgend jaar in het bestuur van
Olympus zitten en dat het kandidaatsbestuur ook vertegenwoordigd zal zijn bij de alv’s en activiteiten
van Olympus.
Joren Vrancken vult aan dat het bestuur h.t. ook met oplossingen bezig is. Zo is het pre-NWI-overleg
vervangen door een frequenter overleg tussen de verenigingen, FSR en assessor. Op die manier worden
de banden ook verbeterd.
Jan Aarts vraagt waarom een activiteit met Olympus wordt georganiseerd. Thalia is al uitgenodigd
voor evenementen van Olympus. Jan van Bommel zegt dat het leuk is om mee te doen aan het
lustrum. Ook wordt het evenement dan waarschijnlijk beter bezocht. Jan Aarts vraagt waarom
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Thalia ervoor moet betalen. Milan van Stiphout zegt dat niet vaststaat dat Thalia iets moet betalen.
Jesse van Son zegt dat de invulling van de activiteit nog niet bekend is. Thom Wiggers zegt dat
Thalia genoeg geld heeft om er iets in te steken. Job Doesburg zegt dat Thalia niet financieel bij zal
dragen aan de activiteiten.

715

Niek Janssen zegt dat Olympus nu een bestuurslid minder heeft en dat het ook daarom samen
georganiseerd wordt. Hij vindt dat er geen geld van Thalia naar het evenement moet gaan als
er ook mensen van andere verenigingen naartoe gaan.
720

Nienke Wessel zegt als lid van de lustrumcommissie van Olympus dat het niet de bedoeling is dat er
geld van Thalia naartoe zal gaan. Het is ook niet zo dat Olympus geld moet gaan vragen aan zijn
leden.
Tom Evers vraagt wat het inhoudt om een activiteit met Olympus te organiseren. Jan van Bommel
zegt dat het een activiteit voor onze leden of de leden van Olympus is. Tom Evers vraag wat het
verschil is met een afgevaardigde van Thalia die een activiteit met Olympus organiseert. Janneau
Thijssen zegt dat Olympus dit met elke vereniging wil doen. Jan van Bommel zegt het een samenwerking
tussen Olympus en Thalia zal zijn. Iedereen op de faculteit is uitgenodigd. Tom Evers vraagt of dit
verduidelijkt kan worden. Jan Aarts vond de uitleg van Nienke Wessel een stuk helderder dan het
beleidsplan en hij ziet het ook graag verduidelijkt.

725
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Pagina 13
6.1 Hoofdsponsor
Jan Martens denkt niet dat het slim is om in het beleidsplan te zetten dat het kandidaatsbestuur
voornemens is om het contract te verlengen. Hij denkt dat naar de behoeftes van de vereniging
gekeken moeten worden. Jan van Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur het reeds besproken heeft.
Volgens hem is Topicus een fijne sponsor en hij vraagt zich af waarom je moeilijk zou doen als het
makkelijk kan. Tom Evers zegt dat het dan niet direct in het beleidsplan hoeft.

735

740

Jan Martens zegt dat het heel significante inkomsten zijn die worden vastgelegd voor drie jaar. Er
is dus eens in de drie jaar tijd om eraan te sleutelen. Als nu al wordt gezegd dat je doorgaat met
Topicus dan verspil je je kans om te kijken wat de vereniging wil. Hij denkt dat je er beter over moet
nadenken dan enkel of Topicus een fijne sponsor is.
745

Janneau Thijssen zegt dat er al goed over nagedacht is en dat dit de bereikte conclusie is. Jan Martens
zou nog voor andere sponsoren open blijven staan. Janneau Thijssen zegt dat het kandidaatsbestuur
dit wel doet, maar dat hij wel moet weten of Topicus de hoofdsponsor kan blijven als hij er langsgaat.
Jan Martens zegt dat het juist goed is voor je onderhandelingspositie als je aangeeft dat je verder
kijkt. Janneau Thijssen zegt dat dat niet fijn is voor Topicus.

750

Joren Vrancken zegt dat nog naar de invulling gekeken wordt. Janneau Thijssen en Joren Vrancken
gaan dit samen doen. Er zal ook over de invulling worden onderhandeld. Jan Aarts vraagt wat
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Topicus hiervan vindt. Joren Vrancken zegt dat Topicus dit ook wil.
755

Lennart Jansen vindt het gek dat nu over kleine punten in het contract onderhandeld gaat worden,
terwijl dit eerder niet gedaan werd bij CapGemini. Jan van Bommel zegt dat dit niet over het
beleidsplan gaat. Jan Martens zegt dat het gaat om met welke instelling je een hoofdsponsor zoekt.
Tom Evers vindt dat als het niet stilzwijgend verlengd wordt, dat het dan niet in het beleidsplan gezet
moet worden. Er kan iets gebeuren waardoor je het contract toch niet verlengt. Jan van Bommel
zegt dat enkel de intentie om te verlengen in het beleidsplan staat.
Thom Wiggers zegt dat de vereniging vanaf volgend jaar een stuk meer Engels wordt. Het bestuur
wil ook inzetten op verengelsing, maar Topicus is een bedrijf dat vooral in het Nederlands werkt.
Hij vraagt of dit aansluit bij Thalia. Joren Vrancken snapt het punt en zal het meenemen in de
onderhandeling. Zo kan bijvoorbeeld verlangd worden dat ze de lunchlezing in het Engels doen.
Thom Wiggers vraagt of meer internationale bedrijven, zoals ASML, dan niet beter passen. Jan van
Bommel zegt dat het kandidaatsbestuur graag met Topicus verder wil, omdat het daar tevreden over
is. Jan van Bommel zegt dat het hebben van Topicus als sponsor niet per se te maken heeft met
internationals die hier komen studeren en misschien weer in hun eigen land gaan werken. Hij denkt
niet dat het een groot probleem is.
Tom van Bussel zegt dat je er niet makkelijk vanaf kan als het voor 3 jaar wordt vastgelegd. Aucke Bos
vraagt waarom het voor 3 jaar wordt vastgelegd en of het niet makkelijker is om het voor een kortere
periode vast te leggen. Joren Vrancken wil nu niets vastleggen over wat er in het hoofdsponsorcontract
komt. Hij zegt dat dit eerst met het bedrijf besproken moet worden.
Rico te Wechel denkt dat Topicus aan internationals de sfeer van een Nederlands bedrijf kan laten
proeven. Tom van Bussel vraagt of Topicus wel op zoek is naar internationals.
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Jan Martens zegt dat zijn insteek niet is om niet verder te gaan met Topicus, maar om het kandidaatsbestuur verder te laten kijken dan alleen Topicus.
785

Janneau Thijssen vindt het niet gek om een Nederlandse hoofdsponsor te hebben als de meerderheid
van de vereniging Nederlands is.
Tom Evers zegt dat er discussie over komt als je zoiets in het beleidsplan zet. Jan van Bommel zegt
dat het hoofdsponsorcontract niet sowieso met Topicus wordt afgesloten.

790

Serena Rietbergen vraagt of deze passage uit het beleidsplan gehaald kan worden. Joris Reichert
vraagt of ook met andere bedrijven gesproken zal worden. Janneau Thijssen zegt dat dit geprobeerd
zal worden als het niet werkt met Topicus.
795
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6.2 Lunchlezingen
Evi Sijben (via Rick Lukassen) vraagt of er minder lunchlezingen georganiseerd kunnen worden om zo
de werkdruk te verlagen. Jan van Bommel zegt dat de lezingen interessant zijn en dat mensen
punten voor R&BO moeten halen. Jan van Bommel zegt dat het ook prima zal gaan met de
sponsorcommissie.

800

Jesse van Son vraagt of het niet sowieso belangrijk is om genoeg te organiseren voor R&BO. De alv
geeft aan dat dit niet de verantwoordelijkheid van Thalia is. Bas van der Zandt vraagt waar het aantal
veertien vandaan komt. Janneau Thijssen zegt dat dit komt door de begrote sponsorinkomsten en de
ruimte in de agenda. Joren Vrancken zegt dat de afgelopen twee jaar op veertien lezingen is gericht.

805

6.3 Workshops
Joris Reichert vraagt of er ook gekeken wordt naar een invulling van workshops die leden meer
aanspreekt. Jan van Bommel zegt dat er wordt gekeken naar de invulling van de workshops. Ook zijn
de mensen die er zijn enthousiast over de workshops, ook al zijn ze minder goed bezocht. Er wordt
bijvoorbeeld gekeken naar de onderwerpen van de workshops.

810

6.4 Borrellezingen
Ivar Derksen vraagt of het hoge aantal borrellezingen geen mensen van borrels weghoudt. Jan van
Bommel zegt dat de borrellezingen niet per se voor een borrel plaats hoeven te vinden. Het worden
losstaande evenementen. Ivar Derksen vraagt of dit nog in de agenda past. Dit wordt besproken bij
algemene opmerkingen.
Thom Wiggers zegt dat de borrelcommissie met het plannen van borrels tegen geplande inhousedagen
aan liep. Dit heeft nooit in het beleidsplan gestaan, maar het is in de afgelopen twee jaar in het
sponsoraanbod van Thalia gekomen. Deze inhousedagen blokkeren evenementen van Thalia. In de tijd
dat Thom Wiggers bestuur was werd het enkel in de agenda gezet en zat het evenementen van Thalia
niet in de weg. Hij vraagt of het nodig is, omdat de borrelcommissie en de evenementencommissie
geen activiteiten kunnen plannen, terwijl er maar 5 tot 10 mensen bij een inhousedag zijn.
Joren Vrancken zegt dat inhousedagen aan de samenwerkingsmogelijkheden zijn toegevoegd, omdat
Thalia anders sommige partners kwijtraakt. Het aantal inhousedagen wordt tot een minimum beperkt,
dit jaar waren er twee. Hij denkt niet dat veel mensen door het bezoeken van inhousedagen niet bij
andere activiteiten zijn. Thom Wiggers zegt dat dit komt doordat er dan geen evenementen gepland
mogen worden. Hij denkt dat inhousedagen een ander publiek trekken dan andere activiteiten van
Thalia. Hij denkt dat we iets moeten met de planningsdruk. Dit wordt besproken bij algemene
opmerkingen.
Jan Martens zegt dat het gaat om hoe het kandidaatsbestuur kijkt naar evenementen met partners.
Hij denkt dat de discussie omgedraaid moet worden. Voor een bestuur is het fijn om inhousedagen te
verkopen, maar er moet heel hard gepromoot worden om mensen mee te krijgen naar een inhousedag.
Hij denkt dat het beter is om de inhousedagen niet te verkopen. Sponsoren hebben Thalia nodig, in
plaats van dat Thalia sponsoren nodig heeft. We moeten het alleen doen als het toegevoegde waarde
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heeft voor Thalia.
Job Doesburg is naar twee inhousedagen geweest en zegt dat de deelnemers het heel leuke evenementen
vonden. Dat geeft aan dat het zinvolle evenementen zijn voor de mensen die er naartoe gaan.
Niek Janssen vraagt wat precies verkocht wordt, of het enkel gaat om promotie of ook om een
gegarandeerd aantal deelnemers. Joren Vrancken zegt dat het vooral gaat om het in de agenda zetten
van evenementen. Het organiseren van een evenement waarbij ook Thalianen aanwezig moeten zijn
wordt tot een minimum beperkt. Er wordt geprobeerd om nooit minimumaantallen deelnemers in het
contract te zetten. Niek Janssen zegt dat het beste is om niet toe te voegen dat Thalianen aanwezig
moeten zijn.

840
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Jan Aarts zou het leuk vinden als er inhousedagen zijn die speciaal voor Thalia georganiseerd zijn.
Jan Martens vraagt hoeveel inhousedagen het kandidaatsbestuur wil verkopen. Janneau Thijssen
zegt dat hij twee inhousedagen wil verkopen. Joren Vrancken zegt dat er dit jaar drie op de planning
stonden. Jan Martens vraagt of dit duidelijk in het beleidsplan kan. Jan van Bommel zegt dit toe.
Tom Evers zegt dat komend jaar een nieuwe regeling over sponsorgeld ingaat. Hij vraagt of dit invloed
heeft op de manier waarop sponsoren gezocht worden. Hij kan zich voorstellen dat de vernieuwde
regeling meer rust geeft. Hij vindt dat dit beschreven moet worden in het hoofdstuk. Janneau
Thijssen zegt dat er niet zoveel gaat veranderen. Tom Evers vraagt of het geen enkele invloed heeft.
Janneau Thijssen zegt dat dit zo is. Dit wordt toegevoegd.
Jan Martens zegt dat het hebben van een sponsorcommissie een grote verandering is. Hij vraagt
hoe Janneau Thijssen hierover denkt. Janneau Thijssen zegt dat dit bij het stuk over de commissie
beschreven is. Jan Martens vraagt wat er voor partners verandert. Janneau Thijssen zegt dat ze een
andere contactpersoon zullen krijgen.
Evi Sijben (via Rick Lukassen) miste een paar koppen, bijvoorbeeld over informele sponsorevenementen.
Ze vraagt of hier meer over toegevoegd kan worden. Ze kan zo niet opmaken of er goed is nagedacht
over de relatie tussen werkdruk, sponsorinkomsten, de belangstelling van leden voor sponsoren en het
onderhouden van sponsorcontacten. Janneau Thijssen zegt dat het kandidaatsbestuur hoopt dat de
werkdruk wordt verlicht door de sponsorcommissie. Het aantal evenementen moet behouden blijven.
Er komen minder workshops, maar meer borrellezingen. Zo zouden ook veel contacten behouden
moeten blijven. Tom Evers zou dit graag in het document zien. Janneau Thijssen zegt dat het er
niet in staat, omdat het kandidaatsbestuur het document bondig wilde houden. Hij zegt ook dat er
vanuit gegaan mag worden dat het kandidaatsbestuur over deze zaken nagedacht heeft. Tom Evers
zegt dat ze dit juist in het beleidsplan moeten zetten. Dit wordt aangepast.
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Pagina 14
7. Financieel

875

Job Doesburg zegt dat er drie dingen zijn aangepast. Het totaal van Algemeen moet €15200 zijn.
Onder Evenementen mist een post International Fair van €100. Tenslotte heeft het kandidaatsbestuur besloten de bijdrage voor bestuurskleding niet meer te verhogen, waardoor €50 extra naar
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het weekend en €100 extra naar het ALU gaat.
880

Tom Evers had als advies gestuurd dat het handig is om niet de origineel begrote bedragen te
vermelden, maar de gewijzigde bedragen. Hij vraagt waarom het niet veranderd is. Job Doesburg zegt
dat de begroting gewijzigd was vanwege een eenmalig inkomstenoverschot. Dit overschot is volgend
jaar niet meer van toepassing, daarom leek het hem netter om de initiële bedragen te gebruiken en
de aanpassingen met voetnoten aan te geven.
Tom Evers vraagt of aangegeven kan worden welke aanpassingen eenmalig waren en welke structureel.
Job Doesburg zegt dat er nooit een structurele begroting is. Tom Evers zegt dat het nu niet helemaal
duidelijk is waarmee de nieuwe begroting wordt vergeleken. De vergelijking is in sommige gevallen
krom. Job Doesburg zegt dat hij moeilijk kan aangeven hoe leden de bedragen moeten vergelijken
met de huidige begroting, hij denkt dat iedereen hier een eigen afweging in moet maken. Nienke
Wessel zegt dat op veel plekken in voetnoten genoemd wordt waar het bedrag op gebaseerd is. Niek
Janssen zegt dat onduidelijkheid het beste in de tekst uitgelegd kan worden en hij vindt het zo wel
duidelijk.
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Ivar Derksen vraagt of het percentage liquide middelen uit het HR volgend jaar omlaag gaat en of het
percentage een invloed heeft op de begroting. Job Doesburg zegt dat het ingestemde plan een beetje
in strijd is met het HR. Hierdoor is er in het begin van het jaar een hoge liquiditeit. Job Doesburg
zegt dat het HR niet meer in lijn is met de realiteit als het nieuwe plan gevolgd wordt. Hierom wil
het kandidaatsbestuur het HR wijzigen. Ivar Derksen zegt dat het kandidaatsbestuur dan tegen het
HR in gaat. Jan van Bommel zegt dat het plan hiervoor is ingestemd op de vorige alv.

900

Pagina 16
Commissiekleding
Tom Evers vraagt of alle commissieleden nieuwe kleding krijgen of dat het enkel gaat om nieuwe
mensen. Job Doesburg zegt dat het gaat om de nieuwe leden.

905

Pagina 17
Technicie
Kirsten Kingma (via Serena Rietbergen) vindt het goed om iets voor meerdere jaren vast te leggen,
maar ze vindt dat er wel bij stilgestaan moet worden en ze stemt er het liefst apart over. Job
Doesburg zegt dat het kandidaatsbestuur de harde schijven over drie jaar wil afschrijven, omdat het
meerdere jaren gebruikt kan worden en omdat het overeenkomt met de realiteit. Thom Wiggers zegt
dat het goed is om het op de begroting te hebben staan, zodat mensen door hebben dat het geld kost.
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De ALV vindt het goed als het afschrijven van de harde schijven voor meerdere jaren wordt vastgelegd.
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Pagina 18
Inrichting bestuurskamer
Thom Wiggers vraagt waarom precies op €96 begroot is. Job Doesburg zegt dat dit gedaan is om de
begroting op €0 uit te laten komen. Het kandidaatsbestuur weet nog niet wat het wil kopen voor de
bestuurskamer. Thom Wiggers vindt het netter om de reservering voor sponsoring volgend jaar hoger
te maken. Job Doesburg zegt dat dit minder net is, omdat nu alle sponsorinkomsten gereserveerd
worden voor volgend jaar. Tom Evers zegt dat Janneau Thijssen dan ook meer geld binnen kan halen.

920

925

Thom Wiggers zegt dat nu wordt vastgelegd dat het kandidaatsbestuur €96 gaat uitgeven. Job
Doesburg snapt dit en hij zegt dat het een schatting van de uitgaven is. Hij zegt dat het financieel
jaarverslag niet 100% overeen zal komen. Thom Wiggers zegt dat het dan wel de bedoeling is dat
het geld wordt uitgegeven. Job Doesburg zegt dat het kandidaatsbestuur vermoedt dit uit te geven,
ook al is er nog geen bestemming voor. Job Doesburg zegt dat het huidig bestuur ook niet verwacht
had geld uit te geven aan de bestuurskamer.

930

Jan Aarts vindt €96 weinig. Job Doesburg zegt dat er geen meubels gekocht hoeven te worden,
misschien alleen een stellingkast. Jan Aarts zou het niet erg vinden als de post overschreden wordt.
935

18:48

Gijs Hendriksen schorst de vergadering.

19:21

Gijs Hendriksen heropent de vergadering.
Leon van den Boogaard machtigt Marthijn van den Nieuwenhuizen zodra hij afwezig is. Phil Geelhoed
machtigt Tom Evers. Jan Aarts machtigt Joris Reichert.
940

Pagina 20
Jan Aarts (via Joris Reichert) vraagt of er niet veel verenigingsgeld naar deze activiteiten gaat.
Job Doesburg zegt dat dit deels zo is, maar dat Thalia zo ook vertegenwoordigd is op een groot
sportevenement. Job Doesburg zegt dat het de helft van de kosten zijn en dat het vergelijkbaar is
met de uitgaven van dit jaar. De eigen bijdrage van deelnemers gaat omhoog.

945

Pagina 21
Tom Evers zegt dat hij tegen het gelijktrekken van de galaprijs is.
Tom van Bussel vraagt wat de kosten voor de barbecue vroeger waren. Abe Heemskerk zegt dat de
kosten €10 p.p. waren en dat de entree gratis was voor leden.

950
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LAN-party
Nienke Wessel vraagt welke LAN-parties hier precies van georganiseerd worden, omdat de toevoeging
“(Topicus)” niet duidelijk is. Job Doesburg zegt dat de post hernoemd is naar LAN-party Topicus.
Ivar Derksen zegt dat dit op de vergadering van de evenementencommissie besproken is. Hij denkt
dat het beter is als aangegeven wordt wat er bij deze post vanaf gaat en de algemene post van de
evenementencommissie bij komt. Job Doesburg zegt dat het idee hierachter is dat de evenementencommissie niet van tevoren een vast bedrag heeft voor de ledeninvulling of het OTF, maar dat de
commissie dit zelf kan invullen. Over wat er verder bijkomt of afgaat mag de commissie beslissen.
Ivar Derksen zegt dat de totalen missen. Job Doesburg zegt dat de uitgaven ongeveer gelijk zouden
moeten blijven, terwijl de inkomsten meer dan verdubbelen. Er gaat €1000 minder van Thalia naar
deze evenementen. Ivar Derksen vindt dit nu onduidelijk en hij had het graag in het beleidsplan
gezien. Dit wordt toegevoegd.
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Pagina 22
Boekverkoop
Frank Gerlings (via Niek Janssen) zegt dat de boekverkoop nu naar Studystore gaat, terwijl we hier
een paar jaar terug niet blij mee waren. Gijs Hendriksen zegt dat dit beleid is van het huidige bestuur.
Dit wordt besproken bij de W.v.t.t.k.

970

BIT-event
Bas van der Zandt zegt dat het evenement eigenlijk break-even moest zijn, dat kwam uit de discussie
van het afgelopen jaar. Job Doesburg zegt dat er twee opties zijn. In de ideale situatie is het
break-even, maar dan moeten de kosten voor bedrijven omlaag of de uitgaven omhoog. Aangezien de
kosten voor bedrijven al erg laag zijn, is de vraag of je dit moet willen. Job Doesburg vindt ook dat
het evenement niet te decadent moet worden, dus dan moeten de uitgaven ook niet veel omhoog.
Bas van der Zandt zegt dat je nooit weet hoeveel bedrijven je kan regelen en dat je niet weet hoe
de samenwerking met Synergy gaat. Job Doesburg zegt dat dit ook is wat Synergy wil en dat
het overeenkomt met het resultaat van voorgaande jaren. Jan Martens zegt dat al meerdere jaren
genoemd is dat op €0 resultaat begroot kan worden. Aucke Bos zegt dat de reactie die Job Doesburg
geeft ook ieder jaar gegeven wordt.
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Jan Martens zegt dat er prima meer geld uitgegeven kan worden, bijvoorbeeld door een externe locatie
te kiezen. Jan Martens denkt dat je het break-even kunt maken als je dat wilt. Jesse van Son zegt
dat het budget voor het evenement dit jaar enorm was. Ook zullen er volgend jaar minder kosten
zijn, omdat er al veel aangeschaft is. Als je het op een externe locatie doet heb je minder no shows.
990

Thom Wiggers zegt dat we allemaal weten dat Synergy flink casht op de “verkoop” van IT’ers. Er
kan ook gedacht worden aan een meer kritische blik op de bedrijven die je uitnodigt. Thom Wiggers
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hoorde bijvoorbeeld dat Calco bij het BIT-event is geweest en hij zegt dat zij absoluut geen IT’ers
willen. Voor een evenement van Thalia zou hij ze niet uitnodigen.
995

Jesse van Son zegt dat de workshop van Calco goed bleek te zijn voor Thalianen. Jesse van Son zegt
dat je niet kan opschalen als je minder bedrijven hebt.
Thom Wiggers zegt dat je deze winst niet maakt als het BIT-event op een externe locatie is.
1000

Jan Martens zegt dat het BIT-event is opgericht met als doel het break-even te maken en hij zegt
dat dit vorig jaar ook het doel was. Jan Martens zegt dat er nu wordt gezegd dat Synergy als doel
heeft om er winst op te maken. Job Doesburg vraagt zich af tot in hoeverre het klopt dat Synergy
er winst op wil maken. Joren Vrancken zegt dat het originele idee van het BIT-event was om winst
te maken. Jan Martens zegt dat dit niet zo is. Joren Vrancken heeft van originele commissieleden
gehoord dat het wel zo is. Jan Martens zegt dat in de notulen van zijn bestuur en Synergy staat dat
ze geen winst willen maken. Thom Wiggers zegt dat dit ook bevestigd is op de alv. Thom Wiggers
heeft al vaak gezegd dat er geen Thalianen voor het karretje van Synergy gespannen moeten worden.
Thom Wiggers vindt tweemal €1750 erg veel geld. Job Doesburg vraagt of ernaar gekeken moet
worden hoe Synergy hierin staat. Aucke Bos zegt dat het in dat geval niet het goede signaal afgeeft
om dit bedrag op je begroting te hebben staan. Jan Martens stelt voor om de begrote winst dan op
€0 te zetten.
Thomas van Ouwerkerk denkt dat de winst al op €0 uitkomt als het evenement op een externe locatie
is.
Tom Evers is tegen het verlagen van de winst. Hij vindt de inkomsten wel leuk. Milan van Stiphout
sluit zich hierbij aan en zegt dat er een aversie tegen winst maken is, terwijl de winst in andere
zaken wordt gestoken. Tom Evers zegt dat er veel leuke dingen mee gedaan kunnen worden. Hij
zegt dat Synergy ook wat doet voor de winst. Aucke Bos zegt dat we moeten opletten dat er geen
Thalianen voor het karretje gespannen worden. Milan van Stiphout zegt dat informatici ook wat aan
het evenement hebben, volgens de evaluatie. Tom Evers zegt dat winst maken niet het originele plan
was, maar dat het niet erg is.
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Jan Martens is er bang voor dat het een hellend vlak is. Hij vindt het juist mooi dat je kan zien waar
het sponsorgeld vandaan komt en hij vindt het bijzonder dat het evenement kariger wordt gehouden
en dat het bijvoorbeeld beter kan zijn om het op een externe locatie te doen. Hij denkt dat de insteek
hierom was dat de verenigingen niet afhankelijk worden van de inkomsten van het evenement. Milan
van Stiphout zegt dat dit bedrag bereikt is nadat de commissie verteld is dat ze €4000 moesten
uitgeven. Ze konden gewoon niet alles uitgeven. Milan van Stiphout zegt dat Synergy dit vorig jaar
ook niet begroot heeft en dat het geld gewoon uitgegeven kon worden. Hij vindt het daarom prima
dat er andere dingen mee gedaan worden.
Thom Wiggers vraagt hoe duur de locatie van het symposium was. Milan van Stiphout zegt dat dit
€3500 was, all-inclusive. Er zou bij huur van die locatie nog steeds geld over zijn. Thom Wiggers
vindt €1750 veel inkomsten als je inzet op uitgeven. Job Doesburg denkt niet dat het haalbaar is
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om meer uit te geven, want dit jaar is ook al erg ingezet op geld uitgeven. Hij denkt dat dit de
ondergrens is van de inkomsten.
1040

Jan Martens vraagt wat de complete omzet van het BIT-event is. Milan van Stiphout zegt dat dit
€6000 is. Jan Martens vindt het belachelijk dat meer dan de helft overblijft als winst. Jan Martens
denkt dat €6000 makkelijk uit te geven is op een dag, bijvoorbeeld door een spreker in te vliegen.
Tom Evers zegt dat het geld dan niet naar andere dingen kan. Jan Martens vindt dit geen goed
argument. Jesse van Son is het met Tom Evers eens dat het geld ook andere goede bestemmingen
kan hebben.
Joris Reichert vindt de discussie over hoe het geld op te maken is niet relevant voor de ALV. Hij vraagt
of het oogmerk van het evenement volgens de ALV winst moet zijn. Hij zou het niet erg vinden om
de totale begroting van Thalia op €-1700 te zetten. Milan van Stiphout zegt dat er nu financiële
inschattingen worden gemaakt zonder enige fundering. Hij snapt niet wat het probleem is met geld
verdienen.
Bas van der Zandt stelt voor om er €1000 winst van te maken. Zo wordt de commissie niet geforceerd
om evenveel geld als dit jaar binnen te halen. Job Doesburg denkt dat de commissie nu ook al wordt
geforceerd om dit te doen. Hij zegt dat het eerst met Synergy besproken moet worden als we er geen
winst op willen maken.
Thom Wiggers vraagt of het dit jaar ook de bedoeling was om quitte te draaien. Milan van Stiphout
zegt dat we dit met Synergy hebben afgesproken, maar dat het realistisch gezien alleen mogelijk was
met een externe locatie. Door een moeilijk begin van de commissie was de commissie tegen een
externe locatie.
Niek Janssen zegt dat Synergy in de toekomst misschien van winst uitgaat als wij weer quitte willen
draaien met het evenement.

1045

1050

1055

1060

1065

Janneau Thijssen zegt dat begroten gaat om het geven van een zo realistisch mogelijk bedrag, zelfs
als we op quitte proberen uit te komen. Niek Janssen zegt dat je misschien een externe locatie kan
regelen als je €1000 winst begroot. Tom Evers vraagt zich af of we quitte moeten willen spelen.
1070

Job Doesburg vraagt of de ALV wil dat er winst gemaakt wordt of niet en hij zegt dat de precieze
manier waarop het resultaat behaald wordt irrelevant is. Bij een break-even BIT-event zal het geld
wel ergens anders vandaan moeten komen. Gijs Hendriksen zegt dat het mogelijk is dat het BIT-event
niet doorgaat als wij geen winst willen maken op het evenement en Synergy wel.
1075

Stemming

Voorstel: Het BIT-event moet quitte spelen.
Voor
Tegen
Blanco

19
23
14

Conclusie: Er zal winst begroot worden voor het BIT-event.
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Tom Evers denkt dat het goed is om hier volgend jaar goed naar te kijken. Jan Martens zegt dat het
principiële punt nu besproken is.

1080

Thom Wiggers vraagt wat er gebeurt als Synergy quitte wil spelen en wij winst hebben begroot. Job
Doesburg denkt dat dit niet realistisch is. Als het wel gebeurt dan zal dit besproken worden.

Pagina 23

1085

SNiC
Nienke Wessel zegt dat het erop lijkt dat de prijs van de kaartjes twee keer zo hoog is. Job Doesburg
zegt dat dit klopt. Nienke Wessel vraagt of het realistisch is om dan zoveel kaartjes te verkopen.
Job Doesburg zegt dat Thalia vorig jaar met 90 man bij het SNiC was en dat het kandidaatsbestuur
denkt dat 100 personen voor volgend jaar haalbaar is, zeker met de nieuwe lichting eerstejaars. Job
Doesburg denkt dat de prijsverhoging marginaal is voor een dag waar je meer dan de waarde van het
kaartje terugkrijgt.
Thom Wiggers denkt dat het erg lastig gaat worden. Hij weet niet hoe het SNiC het afgelopen jaar
was. Eerder was de capaciteit 400 personen. Job Doesburg zegt dat het nog de vraag is of de kaartjes
allemaal bemachtigd kunnen worden. Thom Wiggers denkt dat ook naar Thalia gekeken zal worden
voor de organisatie.
Jan Martens denkt dat 100 deelnemers erg veel is. Toen hij begon met studeren waren de kaartjes
nog €1.

1090

1095

1100

Subsidie faculteit
Thom Wiggers vraagt of dit een jaarlijkse subsidie is. Dit is zo.
Tom Evers vraagt of de persoonsgebonden subsidie hierbij zit. Serena Rietbergen zegt dat deze wordt
afgeschaft.

1105

Pagina 24
Visitekaartjes
Evi Sijben (via Rick Lukassen) vraagt zich af of visitekaartjes nodig zijn, omdat alles tegenwoordig
online gebeurt. Joren Vrancken zegt dat het ervan afhangt hoe je met de kaartjes omgaat. Zelf vindt
hij het fijn ze te gebruiken. Het is niet per definitie verspilling van het geld. Rick Lukassen vraagt
de mening van het kandidaatsbestuur. Janneau Thijssen zegt dat hij van Joren Vrancken begrepen
heeft dat het heel fijn is om te hebben.

1110

1115
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Thom Wiggers vraagt of mensen van de sponsorcommissie geen visitekaartjes nodig hebben. Janneau
Thijssen zegt dat hierover is nagedacht. Hij gaat in de zomer al naar bedrijven toe, zonder dat de
leden van de commissie bekend zijn. Ook staat het commissie-mailadres op het kaartje. Job Doesburg
denkt dat de kaartjes vooral belangrijk zijn in de fase voordat het contract wordt getekend.
1120

Thom Wiggers zegt dat het meeste moeite zit in het plannen van een lunchlezing. Hij denkt dat een
visitekaartje hierbij kan helpen. Janneau Thijssen zegt dat het extra verwarrend zou zijn als er nog
een telefoonnummer bij de sponsor bekend is.

Begroting algemeen

1125

Geen opmerkingen.

Beleidsplan algemeen
Tom Evers zegt dat hij een beetje heeft zitten zeuren en hij hoopt dat dit niet te hard overkwam.
De reden voor het zeuren is dat de adviescommissie een hoop moeite in de feedback steekt en dat
hij graag had gehoord wat er met de feedback gedaan was. Bij sommige zaken is niet echt over de
feedback nagedacht. Hij wil het kandidaatsbestuur op het hart drukken de rest van het jaar niet zo
met de adviescommissie om te gaan.
Abe Heemskerk had eerder al genoemd dat er veel meer activiteiten komen dan het huidige collegejaar.
Hij verwacht dat er 10 tot 15 activiteiten bijkomen. Zeker het hebben van twee eerstejaarscommissies
gaat voor veel activiteiten zorgen. Hij heeft niet bij het planningsoverleg gezeten, maar hij geeft aan
dat het al erg lastig is om te zorgen dat er geen twee of drie activiteiten per week zijn. Op een
bepaald moment wordt een grens bereikt en moet je gaan nadenken over een limiet op het aantal
evenementen. Hij zou het vervelend vinden als het plannen volgend jaar niet meer lukt, omdat er
meer bestuursactiviteiten of activiteiten van de tweede eerstejaarscommissie zijn.

1130

1135

1140

Abe Heemskerk denkt dat beter spreiden geen optie is. Hij vindt dat je niet activiteiten moet blijven
toevoegen, maar dat er keuzes gemaakt moeten worden. Als je activiteiten achteruit blijft schuiven
dan zit je op het einde van het jaar met boze commissies.
1145

Abe Heemskerk zegt dat hij vanuit de borrelcommissie en evenementencommissie heeft meegekregen
dat het lastig was om activiteiten te plannen en hij vraagt aan Milan van Stiphout hoe dit zit bij
andere commissies. Milan van Stiphout antwoordt dat er veel initiatieven zijn en dat komend jaar het
voordeel is dat er al dingen gepland zijn voor het begin van het jaar. Op een gegeven moment is de
planning inderdaad vol en krijg je dagen met meerdere evenementen.

1150

Abe Heemskerk denkt dat dit niet haalbaar is. Job Doesburg denkt dat de vraag is of het erg is als
er meerdere activiteiten op een dag zijn en of het je overal naartoe moet kunnen. Abe Heemskerk
ziet liever niet meerdere evenementen op een dag, zodat de planning luchtig blijft. Jan van Bommel
zegt dat activiteiten in het weekend ook onderzocht kunnen worden.

1155
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Lennart Jansen zegt dat je als actief lid een paar jaar geleden naar een groot deel van de activiteiten
ging. Hij vindt het logisch dat Thalia door de groei meer activiteiten heeft en dat een actief lid
daardoor naar een kleiner deel van de activiteiten gaat. Lennart Jansen denkt dat je moet accepteren
dat activiteiten tegelijkertijd zullen plaatsvinden. Hij denkt niet dat het erg negatief zal uitpakken.
Tom van Bussel sluit zich hierbij aan en zegt dat er ook meerdere evenementen per dag zullen zijn,
omdat sommige evenementen niet kunnen groeien.

1160

Rick Lukassen kan zich hierin vinden, maar dat hij denkt ook dat je realistisch moet zijn en moet
nadenken of er dan niet teveel te doen is. Er bestaat een risico dat er dan evenementen ondergesneeuwd
raken die bij een minder drukke planning wel populair zouden zijn.

1165

Iris Delhez zegt dat je ook evenementen als paintball en de borrel in de stad op één dag kan doen,
omdat deze evenementen niet overlappen. Rick Lukassen zegt dat het laten toenemen van het aantal
evenementen een reëel risico is. Jan Martens zegt dat er nu altijd gezocht wordt naar een gaatje waarin
je een evenement kan organiseren. Het Technicie-privilege dat er geen evenementen op woensdag
georganiseerd worden verdwijnt dan ook.

1170

Tom Evers denkt dat een nadeel zou kunnen zijn dat de promotie van Thalia dan als spam ervaren
wordt.

1175

Lennart Jansen denkt dat Thalia nu in een moeilijke fase zit, bij de overgang van een kleine naar een
grote vereniging. Er moet bepaald worden hoeveel overlap we willen. Deze overgang moet door het
bestuur geregeld worden, niet door de ALV. Wel moet de ALV een doel voor ogen hebben.
Abe Heemskerk wil als advies meegeven dat op het aantal activiteiten gelet wordt.

1180

Thomas van Ouwerkerk zegt dat het interessant is om te kijken hoe andere verenigingen dit hebben
opgelost. Joren Vrancken zegt dat grote verenigingen meer evenementen hebben. Dat is soms een
activiteit per dag, met daarbij nog activiteiten in het weekend voor internationals. Er wordt dan
niet vanuit gegaan dat iedereen naar dezelfde evenementen gaat. Thom Wiggers zegt dat CognAC
bijvoorbeeld maar eens per maand een borrel heeft.

1185

Niek Janssen vraagt wat het kandidaatsbestuur er nu mee wil doen. Jan van Bommel zegt dat het
kandidaatsbestuur dit volgend jaar in de gaten houdt.
1190

Thom Wiggers mist een slotwoord. Milan van Stiphout zegt dat dit er het afgelopen jaar ook niet was.
Het bestuur komt weer vooraan zitten. Gijs Hendriksen krijgt weer het woord.

7

Stemming beleidsplan 2018-2019

1195

Het bestuur draagt het kandidaatsbestuur voor, bestaande uit Jan van Bommel als Voorzitter, Ayala
Hoeks als Secretaris, Job Doesburg als Penningmeester, Rico te Wechel als Commissaris Interne
Betrekkingen, Janneau Thijssen als Commissaris Externe Betrekkingen en Iris Delhez als Commissaris
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Activiteiten.
1200

Er zijn geen voordrachten voor een tegenbestuur bij het bestuur bekend.
De stemcommissie bestaat uit Abe Heemskerk en Serena Rietbergen.
Stemming

Voorstel: Het kandidaatsbestuur zal komend collegejaar het beleidsplan ten uitvoer brengen.
Voor
Tegen
Blanco

41
4
11

20:30

Gijs Hendriksen schorst de alv.

20:38

Gijs Hendriksen heropent de alv.
Gijs Hendriksen zegt dat dat het kandidaatsbestuur per 1 september gechargeerd wordt als 28e bestuur
van Thalia.

8

1205

1210

Sancties n.a.v. Thaliaweekend

Marthijn van den Nieuwenhuizen zegt dat de twee sancties die n.a.v. het weekend gegeven zijn
significant verschillen van de sanctie van Leon van den Boogaard. Hij vraagt wat de reden is om niet
de sanctie die Leon van den Boogaard kreeg aan de overtreders in het weekendincident te geven.
Thomas van Ouwerkerk vraagt wat er op het weekend gebeurd is. Gijs Hendriksen zegt dat bij een
deel van het weekend drugs gebruikt zijn. Er is beleid tegen drugsgebruik en er zijn sancties ingesteld.
Gijs Hendriksen zegt dat de sanctie proportioneel is aan wat Leon van den Boogaard als sanctie kreeg
toen hij voor de eerste keer in de fout ging. Het is een eerste vergrijp, waardoor er een borrelverbod
van twee borrels gegeven is.
Marthijn van den Nieuwenhuizen zegt dat Leon van den Boogaard sancties gekregen heeft voordat de
huisregels ingestemd waren. Gijs Hendriksen zegt dat Leon van den Boogaard al eerder een sanctie
voor drugsgebruik heeft gehad. Het bestuur wil consistent zijn en geeft nu daarom dezelfde straf als
Leon van den Boogaard bij zijn eerste incident. De tweede straf voor Leon van den Boogaard was
zwaarder, omdat het de tweede straf was.
Gijs Hendriksen zegt dat Leon van den Boogaard desgewenst aan het bestuur nog een toelichting kan
vragen.

1215

1220

1225

1230

Jan Martens vindt het jammer dat een borrelverbod de standaard straf is bij Thalia.
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W.v.t.t.k.
Boekverkoop

1235

Gijs Hendriksen zegt dat het bestuur weer met Studystore in gesprek is gegaan, hoewel eerder is
gebleken dat Studystore geen fijne partner was. Het bestuur heeft hier al een toelichting op gegeven
bij het bespreken van het halfjaarverslag op de alv.
Bij elke boekverkoper was wel iets mis. Bij Studystore was de levering niet goed. Toen is Thalia
overgestapt naar Boekhandel Roelants en later Bol.com. Bij Bol.com waren sommige boeken niet op
voorraad en zouden deze ook niet op voorraad komen. Thalia is samen met alle bètaverenigingen in
gesprek gegaan met Studystore. Zo hebben de verenigingen een sterke positie en hameren ze erop
dat de levering beter gaat. Dit leek het bestuur de beste optie.

1240

1245

Thom Wiggers vraagt of er ook sancties aan zitten als Studystore laat of niet levert. De vorige keer
dat Studystore de partner was zijn bestellingen 6 tot 8 weken later geleverd. Gijs Hendriksen zegt
dat de andere verenigingen er hetzelfde over denken als Thalia en dat niemand wil dat dit nog gebeurt.
Thom Wiggers zegt dat Thalia toen langer aan Studystore vast zat dan gewild, omdat er automatische
verlenging was. Gijs Hendriksen zegt dat Studystore dit wel wil. Gijs Hendriksen zegt dat voor de
verlenging van het contract gekeken zal worden of Thalia verder wil gaan met Studystore. Thom
Wiggers zegt dat de opzegtermijn de vorige keer 3 maanden was, wat hij belachelijk lang vindt.
Gijs Hendriksen denkt niet dat het een probleem is als de deadline goed meegenomen wordt. Gijs
Hendriksen denkt dat er ook na 3 kwartalen een goed beeld is van of de samenwerking verbeterd is.
Thom Wiggers hoopt dat het kandidaatsbestuur hierop zal blijven letten.

10

1250

1255

Rondvraag

Thom Wiggers heeft opgezocht dat jaarverslagen in het Engels geschreven mogen zijn. De statuten
moeten wel in het Nederlands zijn en er moet wettelijk “vereniging” in de naam van de vereniging
zitten.

1260

Nienke Wessel nodigt iedereen uit voor het lustrum van Olympus.
Rick Lukassen feliciteert het bestuur f.t.

1265

Abe Heemskerk felicteert het bestuur f.t. Hij merkt daarna op dat hij niet bij veel borrels was dit
jaar, maar dat hij te horen gekregen heeft dat de bezoekersaantallen terugliepen. Hij zegt dat de
borrels vorig jaar meer aankleding hadden en hij vraagt hoe het komende bestuur hierin staat. Jan van
Bommel weet niet waar de leegloop vandaan komt en hij denkt dat het ook aan de tentamenweek ligt.

1270

Jan van Bommel bedankt de alv.
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Job Doesburg bedankt de alv en zegt dat er veel nuttige discussies waren.
1275

Joren Vrancken feliciteert het bestuur f.t.
Milan van Stiphout feliciteert het bestuur f.t.
Gijs Hendriksen feliciteert het bestuur f.t. en nodigt iedereen uit voor de naborrel.

11
20:52

1280

Sluiting

Gijs Hendriksen sluit de vergadering.
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