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1. OPENING EN VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 
Notitie van de notulist: Gezien de overweldigende opkomst wordt de vergadering vervroegd 
begonnen. Mocht er onverhoopt een lid binnenlopen, dan wordt er opnieuw begonnen. 
 
De vergadering wordt geopend om 18:35. 
 
Het punt begroting wordt toegevoegd aan de agenda als onderdeel van punt 8. 

2. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
In totaal hebben 26 leden zich met kennisgeving afgemeld. Deze staan bovenaan vermeld. 

3. NOTULEN ALV 2008 
De notulen van 2008 waren vorig jaar vrij vlot na de vergadering al verstuurd naar de aanwezigen. 
Hierop zijn opmerkingen binnengekomen en deze zijn inmiddels verwerkt. Er zijn geen verdere 
opmerkingen of punten naar aanleiding. 
 
#De notulen van 2008 worden goedgekeurd. 

4. JAARVERSLAGEN 

4.1 Secretarieel jaarverslag 
In het verslag staat het gevonden potentieel bestuurslid verkeerd verwoord. Dit had moeten zijn: “Uit 
een gesprek met een mogelijke sponsor voor het jaarboek bleek er een kandidaat te zijn. Echter 
was een doodlopend pad, aangezien de persoon bestuurskunde had gestudeerd en niet een van de 
drie studies.” 
 
Berend merkt op dat het jaar goed en duidelijk is verwoord. Verder zijn er geen opmerkingen. 
 
#Het secretarieel jaarverslag 2008 wordt met voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. 
 
Inmiddels is ook het jaarboek verstuurd en in goede orde ontvangen. De binnengekomen reacties 
van de leden zijn over het algemeen positief. Er zijn wel vragen geweest waarom een lid niet in het 
jaarboek staat (maar wel ontvangt). Dit heeft te maken met een optie van de AlumniPortal waarmee 
kan worden aangegeven of gegevens wel of niet gepubliceerd dan wel vindbaar mogen zijn. 
 
Er wordt nog opgemerkt dat Martin van Middelkoop redelijk wat werk heeft verzet om het geheel 
voor elkaar te krijgen. 
 
!Martin van Middelkoop ontvangt een bedankje van ongeveer 100 euro 

4.2 Financieel jaarverslag 
Er is jammer genoeg niemand aanwezig van de kascommissie. 
 
Notitie van de notulist: De brief van de kascommissie kwam om 19:00 binnen per email en was dus 
in principe op tijd als de vergadering om 19:30 uur was begonnen. Uit de brief en kascontrole zijn 
geen signalen naar voren gekomen om het jaarverslag niet goed te kunnen keuren. 
 
Over het jaarverslag merkt Berend op dat de kruisposten zijn bedoeld voor bedragen die een korte 
tijd onderweg zijn (een paar dagen). Momenteel staan er bedragen die al veel langer lopen dan een 
paar dagen.  
 
Francis antwoordt hierop dat het inderdaad de bedoeling was, echter het liep anders. Het 
bankafschrift van de depositorekening is ontvangen (€ 30.000, februari) en de openstaande OFI-



afrekening is ook afgehandeld (januari). De kruisposten staan weer op nul. In de toekomst zal het 
mee worden genomen. 
 
#Het financieel jaarverslag 2008 wordt goedgekeurd. 

5. WISSELING VAN HET BESTUUR 

5.1 Verkiezing bestuur 2009 
Vanuit de leden zijn geen andere bestuursleden aangedragen (tegen-bestuur). Net als vorig jaar is 
het voorstel om met een tweemansbestuur verder te gaan. Berend en Francis blijven beschikbaar 
als bestuurleden.  

5.2 Dechargering oud-bestuur, chargering nieuw bestuur 
Per “hamerslag” wordt het (interim)bestuur van 2008, bestaande uit Berend van den Brink en 
Francis Henninger, gedechargeerd en wordt het (interim)bestuur 2009, bestaande uit Berend van 
den Brink en Francis Henninger, gechargeerd. 
 
#Het bestuur van 2008 wordt gedechargeerd en het bestuur van 2009 is gechargeerd. 
 
De ALV bedankt het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel succes toe. 

6. ROYEREN WANBETALERS 
Op 22 april 2009 hadden 78 leden nog niet betaald. Er wordt aan de ALV gevraagd om 78 leden te 
mogen royeren aangezien zij de contributie over 2008 (nog) niet hebben betaald. Helaas zijn dit er 
wel meer dan vorig jaar (54). 
 
#De ALV verleent toestemming tot het royeren van 78 leden 
 
Deze leden ontvangen allemaal eerst nog een brief om alsnog de contributie te betalen. Zij hebben 
dan nog een maand de tijd om te betalen, anders zijn ze geroyeerd. 
 
#De leden die nog niet betaald hebben ontvangen een herinneringsbrief met een betalingstermijn 
van een maand. Als zij dan nog niet betaald hebben, dan zijn ze geroyeerd. 

7. AANDACHTSPUNTEN 2009 
De aandachtspunten voor 2009 zijn hetzelfde als die van vorig jaar (uitgezonderd het jaarboek): 

• Huidig niveau van activiteiten handhaven 
• Verbreding van het bestuur 
• Streven naar uitbrengen scriptieprijs 

 
In een notendop is de ambitie om de vereniging levend te houden en het vinden van nieuwe 
bestuursleden. 
 
De samenwerking met Inter-Actief voor de IO-Vivat loopt goed en zal op hetzelfde niveau worden 
gehouden. 
 
Het lijkt erop dat een inhoudelijke activiteit dit jaar niet zal gaan lukken. Er is nog ruimte voor een 
activiteit. Op de uitnodig van de ALV zijn wel afmeldingen binnengekomen, maar geen van deze 
had een opmerking over wanneer een lid wel had gekund (dit zou kunnen helpen in het plannen van 
toekomstige activiteiten). 
 
 



8. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2010 
De contributie wordt op hetzelfde niveau gehandhaafd. 
#De contributie voor 2010 wordt vastgesteld op 10 euro per lid.  
#Vooruitbetaling of betaling per incasso geeft recht op een korting van 5 euro. 

8.1 Begroting 
Over de begroting zijn geen opmerkingen. 
 
#De begroting over 2010 wordt goedgekeurd. 

9. SAMENSTELLING COMMISSIES 2009 

9.1 Kascommissie 
Eelco Bredenhoff en Epco Maat zijn beide beschikbaar en nemen wederom plaats in de 
kascommissie. 

9.2 Webcommissie 
Christiaan en Vincent hebben niet aangegeven om te vertrekken uit de commissie, dus wordt 
aangenomen dat ze in de commissie blijven. Christiaan heeft wel medegedeeld aan de website te 
werken deze zomer. 

9.3 Scriptieprijscommissie 
Een lid, Martijn Ramaekers, heeft aangeboden om voor dit jaar zitting te nemen in de 
scriptieprijscommissie. Er zijn geen bezwaren ten op zichten van zijn aanstelling als commissielid. 
 
#Martijn Ramaekers is lid van de scriptieprijscommissie 2009 
 
Vorig jaar had Việt Yên Nguyễn (winnaar 2008) aangegeven, dat hij eventueel wilt plaatsnemen. Er 
is alleen vergeten dit na te vragen. Verder is ook vergeten om Eelco te vragen voor de coördinatie. 
 
! Việt Yên Nguyễn wordt gevraagd of hij wil plaatsnemen in de scriptieprijscommissie 2009 
!Eelco Bredenhoff wordt gevraagd of hij het weer wil coördineren. 

10. WAT VERDER TER TAFEL KOMT 
Er kwam niets verder ter tafel. 

11. VASTSTELLEN VOLGENDE VERGADERING & SLUITING 
Bij gebrek aan een vragenronde wordt dit nu hier gedaan. Er zijn geen vragen. 
 
De volgende vergadering wordt volgend jaar gehouden in maart of april. 
 
# De volgende ALV wordt volgend jaar (2010) gehouden in maart of april. 
 
De vergadering wordt gesloten om 19:33. 
 
 

ACTIEPUNTENLIJST 
!Martin van Middelkoop ontvangt een bedankje van ongeveer 100 euro 
! Việt Yên Nguyễn wordt gevraagd of hij wilt plaatsnemen in de scriptieprijscommissie 2009 
!Eelco Bredenhoff wordt gevraagd of hij het weer wil coördineren. 
 
 



BESLUITENLIJST 
#De notulen van 2008 worden goedgekeurd. 
#Het secretarieel jaarverslag 2008 wordt met voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. 
#Het financieel jaarverslag 2008 wordt goedgekeurd. 
#Het bestuur van 2008 wordt gedechargeerd en het bestuur van 2009 is gechargeerd. 
#De ALV verleent toestemming tot het royeren van 78 leden 
#De leden die nog niet betaald hebben ontvangen een herinneringsbrief met een betalingstermijn 
van een maand. Als zij dan nog niet betaald hebben, dan zijn ze geroyeerd. 
#De contributie voor 2010 wordt vastgesteld op 10 euro per lid.  
#Vooruitbetaling of betaling per incasso geeft recht op een korting van 5 euro. 
#De begroting over 2010 wordt goedgekeurd. 
#Martijn Ramaekers is lid van de scriptieprijscommissie 2009 
# De volgende ALV wordt volgend jaar (2010) gehouden in maart of april. 
 


