
Notulen jaarALV 2019 

Aanwezigen: 

De agenda is als volgt samengesteld: 

1. Opening 19.00 8. Verkiezing ALV-commissies 19.35-20.50 

2. Vaststellen agenda 19.00-19.05 Pauze 20.50-21.00 

3. Notulen vorige ALV 19.05-19.10 9. Jaarverslag 21.00-22.15 

4. Post 19.10-19.15 10. Financieel jaarverslag 22.15-23.05 

5. Mededelingen 19.15-19.20 11. Begroting verenigingsjaar 
2019-2020 

23.05-00.05 

6. Installatie en 
decharge 
commissies 

19.20-19.25 12. Bestuursrondje 00.05-00.15 

7. Update 
ALV-commissies 

19.25-19.35 13. W.v.t.t.k. 00.15-00.25 

 

 
Draaiboek Verkiezings-ALV 
Punt 1: Opening 19.00 
 
Met de volgende hamerslag open ik de ALV van 28 augustus 2019 van de Utrechtse 
Studentenvereniging voor Internationale betrekkingen om 19.00 uur. 
 
HAMEREN 
 
Dan gaan wij verder met punt 2, het vaststellen van de agenda.  
 
HAMEREN 
 
Punt 2: Vaststellen agenda
19.00-19.05 
Zijn er nog verzoeken voor aanvullingen op de agenda? Dan is de agenda vastgesteld en gaan 
we door met punt 3, de notulen. 
 
HAMEREN 
 
Punt 3: Notulen vorige ALV  
19:05-19:10 
De notulen van de ALV van 29 mei 2019 zijn online te vinden op het ledengedeelte van de 
website. We bespreken de notulen zoals altijd alleen inhoudelijk. Tekstuele opmerkingen 
kunnen per e-mail aan Claartje worden gestuurd. Zijn er vragen of opmerkingen over de 
notulen van de ALV van 29 mei 2019? 



 
Dan zijn de notulen (met de besproken wijzigingen) van de ALV van 29 mei 2019 
goedgekeurd en gaan we door naar punt 4, de post.  
 
HAMEREN  
 
Punt 4: Post
19.10-19.15 
Hiervoor geef ik het woord aan Claartje.  
 
Luuk Muthert machtigt Ilmar Beyeler 
Judith IJzereef machtigt Merel de Goede 
Merel Martens machtigt David van Thiel 
Annika van Opstal machtigt Heleen Franssen 
Robert de Groot machtigt Alex van Loon 
 
Dan gaan wij nu door naar punt 5, de mededelingen.  
 
HAMEREN  
 
Punt 5: Mededelingen
19.15-19.20 
 
Als eerste wil ik jullie allemaal hartelijk welkom heten. Het bestuur heeft de volgende 
mededelingen: 

● Mobiele telefoons graag uit 
● Het bestuur heeft besloten om geen machtigingen aan te nemen 
● Presentielijst tekenen, anders ben je officieel niet aanwezig 
● Graag alleen spreken als je het woord krijgt, anders is het onmogelijk voor Claartje om 

te notuleren én wordt het dus niet genotuleerd, je hebt dan officieel niets gezegd 
● Documenten zoals statuten en Huishoudelijk Reglement graag netjes houden en aan 

het einde inleveren, zodat we deze kunnen hergebruiken 
● Om te voorkomen dat we hier om 2 uur nog zitten, wil ik jullie vragen om, waar 

mogelijk, het kort en bondig te houden. 
 
Dan gaan wij door met punt 6, installatie en decharge commissies. 
 
HAMEREN 
 
Punt 6: Installatie en decharge commissies
19.20-19.25 
 
We beginnen met de decharges en installaties van de commissies 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Externe Commissie Luuk Muthert  



HAMEREN – Fayrouz bedankt! 
 
Fayrouz: Hartelijk dank voor je tijd in de EC, Luuk! Je had altijd erg leuke ideeën, 
organiseerde goede lezingen en je was altijd erg gezellig bij vergaderingen! Heel veel plezier 
in Zweden, en hopelijk zien we je nog eens als je weer in Nederland bent!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Promotie en Sponsoringscommissie 
Merel de Goede en Claartje van Westerveld 
HAMEREN – Eefje bedankt! 
 
Heel erg bedankt voor je inzet bij de PSC, Merel! Je hebt 1,5 jaar lang in de commissie 
gezeten en veel betekent voor de promotie van SIB. Veel plezier nog in de 
Septemberkampcommissie en tot volgend jaar bij SIB! 
 
Lieve Claar, 
Het afgelopen jaar ben jij een enorme steun voor mij geweest in de PSC, maar ook in het jaar 
daarvoor zorgde je altijd voor veel creativiteit en gezelligheid bij de vergaderingen. Heel erg 
bedankt voor je inzet! We gaan elkaar vast nog vaak terugzien bij SIB. 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de reünistencommissie Judith IJzereef, 
Ruben Ros, Michael Stam en Jaleesa de Regt 
HAMEREN – Jaleesa bedankt! 
 
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor je inzet. We hebben maar één activiteit 
neergezet, maar die was erg geslaagd. De vergaderingen waren altijd erg gezellig en ook van 
de gezelligheidsmomentjes heb ik genoten. Ik hoop jullie komend jaar ook nog veel te blijven 
zien. 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Filmcommissie Daniël de Vries 
HAMEREN – Fayrouz bedankt 
 
Fayrouz: Hartstikke bedankt voor alle mooie filmlezingen, Daniël! Je had altijd heel goede 
ideeën voor films en lezingen, en was een ster als moderator op het podium! Ik hoop je nog 
veel bij SIB te zien! 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Inhoudelijke Activiteitencommissie 
Maaike Stok 
HAMEREN – Fayrouz bedankt 
 
Fayrouz: Lieve Maaike, hartstikke bedankt voor je tijd in de inhac! Je had altijd heel leuke 
ideeën en hebt hartstikke leuke activiteiten georganiseerd. Veel succes volgend jaar en 
hopelijk zien we je snel weer bij SIB! 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Inhoudelijke Activiteitencommissie 
Job de Bruijne 



HAMEREN – Fayrouz bedankt 
 
Fayrouz: Bedankt voor je tijd in de Inhac, Job! Je hebt hartstikke leuke activiteiten 
georganiseerd dit jaar, waar de debatavond toch wel een hoogtepuntje van was. Veel plezier 
in de Symposiumcommissie en hopelijk zien we je snel! 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Activiteitencommissie Madio Seck 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Madio, heel erg bedankt voor je inzet voor de Accie! Het was je eerste 
commissie bij SIB en bleek dan ook zeker niet de laatste te zijn. Afgelopen jaar was je een 
enthousiaste voorzitter en heeft de Accie weer allerlei leuke en originele activiteiten 
georganiseerd. Heel veel succes en plezier aankomend jaar!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Activiteitencommissie Mijke 
Dhondt 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Mijke, heel erg bedankt voor jouw inzet voor de Accie afgelopen jaar! 
Mede dankzij jou was onder andere het apenkooien een groot succes, waarover jij de leiding 
had. Gelukkig mogen we nog veel van je blijven zien bij SIB, als nieuw lid van de IC!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Activiteitencommissie Dana van 
Zuilekom 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Dana, ook jou wil ik bedanken voor jouw tijd in de Accie afgelopen jaar. 
Heel erg bedankt voor je inzet en enthousiasme, en hopelijk mogen we nog veel van jou 
blijven zien bij SIB!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Activiteitencommissie David van 
Thiel 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve David, heel erg bedankt voor jouw tijd in de Accie! Je bracht er veel 
creatieve ideeën en tijdens activiteiten werkte jouw enthousiasme aanstekelijk. Heel veel 
succes en plezier aankomend jaar!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Kookcommissie Stefan den Boeft 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Stefan, heel erg bedankt voor al jouw inzet voor de Kookcie! Na 3 jaar lid 
te zijn geweest van deze commissie, zul je er dan ook zeker gemist worden. Je hebt je laaste 
Kookcie-jaar o.a. bekroond met een heel lekker toetjesdiner en een geslaagde 
cocktailworkshop.  



 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Kookcommissie Jasper Buren 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Jasper, heel erg bedankt voor jouw tijd bij de Kookcie afgelopen jaar! Mede 
dankzij jou was o.a. het Nieuwjaarsdiner een groot succes. Hopelijk mogen we nog veel van 
jou gaan zien bij SIB! 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Kookcommissie Léon Gerridzen 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Léon, ook jou wil ik graag bedanken voor jouw inzet voor de Kookcie het 
afgelopen jaar! Je bracht veel gezelligheid binnen de commissie en natuurlijk ook kennis over 
delicatessen uit het  Oosten van het land. Komend blok ga je even hard aan de studie, maar 
hopelijk mogen we je ook dan nog steeds veel zien bij SIB!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Kookcommissie James Fajardo 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
Valentine: Lieve James, inmiddels ben je alweer in de Filippijnen, waarvandaan je mailde dat 
je nog steeds gebruik maakt van de kookkunsten die je geleerd hebt bij de Kookcie. Super 
leuk dat je de Kookcie tijdens jouw uitwisseling versterkt hebt ,heel erg bedankt daarvoor!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Feestcommissie Li-An Middelkoop 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Li-An, bedankt voor jouw inzet voor de Feescie! Je tijd daar was kort maar 
krachtig, gelukkig mogen we nog veel van jou gaan blijven zien binnen SIB!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als lid van de Simulatie Commissie Nian 
Vervoort, Stefan den Boeft, Merel Martens, Rick Grijpma en Vivian van Oosten 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve commissie, heel erg bedankt voor een hele geslaagde simulatie! Aan jullie 
notulen was al af te lezen dat jullie een goede en gezellige onderlinge sfeer hadden met elke 
keer weer een educatief woord van de week en ook tijdens de simulatie zelf hebben jullie je 
heel hard samen ingezet om een hele geslaagde simulatie neer te zetten en dat is zeker gelukt!  
 
Met de volgende hamerslag installeer ik: 

● Als lid van de Externe commissie – Natalie Wiesner 
● Als lid van de Activiteiten commissie – Dana van Uitert 
● Als lid van de Symposium commissie – Job de Bruijne 
● Als lid van de Korte Buitenlandse Reiscommissie – Anouk van Wetten, Anne 

Keulen en Emma van der Tang 



 
HAMEREN – We wensen hen allemaal ontzettend veel succes en plezier!  
 
Dan gaan we nu door naar de genootschapsvoorzitters 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als voorzitter van het Midden-Oosten Genootschap 
Merel Martens 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Merel, heel erg bedankt voor jouw inzet voor MOG dit jaar! Jouw 
enthousiaste voorzitterschap uitte zich onder andere in een interessant bezoek aan de Mezrab 
in Amsterdam.  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als voorzitter van Natuurlijk Ilmar Beyeler 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Ilmar, heel erg bedankt voor alle tijd en enthousiasme die je in Natuurlijk 
hebt gestoken! Dankzij jouw inzet hebben jullie vele leuke activiteiten ondernomen, zoals 
samen kamperen, boswandelingen en een hele geslaagde verenigingsbrede activiteit, namelijk 
een tandemtocht! 
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als voorzitters van het Nacho Genootschap Heleen 
Franssen en Mimi Hanssen  
 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
Valentine: Lieve Heleen en Mimi, heel erg bedankt voor jullie inzet voor het genootschap de 
afgelopen twee jaar, waarin de nacho’s en cocktails rijkelijk vloeiden! Ik hoorde in de 
wandelgangen zelfs iets over de coup van het Nacho genootschap aankomend jaar...  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als voorzitter van het 37ste Genootschap Judith 
IJzereef 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
Valentine: Lieve Judith, heel erg bedankt voor jouw voorzitter van het 37ste! Dankzij jouw 
inzet hebben we onder andere mogen smikkelen van een heerlijk toetjesdiner.  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als voorzitter van de V.I.P. Lieselotte Gemke 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 
Valentine: Lieve Lieselotte, heel erg bedankt voor jouw voorzitterschap van de V.I.P.! Jullie 
begonnen het jaar gelijk mooi door een gezellige vrimibo te organiseren voor de hele 
vereniging, dankjewel hiervoor!  
 
Met de volgende hamerslag dechargeer ik als voorzitter van V.I.P. Jan-Willem Potgieter 
HAMEREN – Valentine bedankt! 
 



Valentine: Lieve JW, heel erg bedankt voor je inzet voor V.I.P. dit jaar! Onder jouw 
voorzitterschap heeft er onder andere weer een hele geslaagde V.I.P.-cantus mogen 
plaatsvinden, nogmaals hartelijk bedankt en hopelijk tot op een reünistenactiviteit volgend 
jaar!  
 
Met de volgende hamerslag installeer ik: 

● Als voorzitters van het Nacha Genootschap – Li-An Mulder & Mimi Hanssen 

 
Dan gaan we door naar punt 7. Update ALV Commissies 
 
HAMEREN 
 
Punt 7: ALV-commissies 
19.25-19.35 
Jaleesa: Dan komen we nu bij de ALV-commissies. Er komt van alle drie de commissies een 
update komt over hun werkzaamheden.  
 
Ik zou graag beginnen met de Raad van Advies, hiervoor geef ik het woord aan Rosalie 
Fidder.  
 
Rosalie: We zijn de afgelopen tijd gaan zitten met het bestuur, die we hielpen met hun 
jaarverslag van feedback voorzien, en alvast met het F.T.  
 
Zijn er nog vragen voor de Raad van Advies? 
 
Dan gaan we door naar de kascommissie, hiervoor geef ik het woord aan Catja Coone.  
 
Catja: Wij hebben Corné begeleidt met het afronden van zijn financieel jaarverslag (maar 
daar straks meer over) en we zijn alvast met de nieuwe penningmeester gaan zitten. 
Zijn er nog vragen voor de kascommissie? 
 
Dan gaan we verder met de SIB-Link, hiervoor geef ik het woord aan David van Thiel.  
 
David: Als je bij de Link wil dan kan dat, en de nieuwe link is als het goed is net binnen.  
 
Zijn er nog vragen aan de redactie van de SIB-Link? 
 
Dank jullie wel. 
 
Dan zou ik nu verder willen naar punt 8: de verkiezing van de ALV-commissies  
 
HAMEREN 
 
8. Verkiezing ALV-commissies
19:35-20:50 



Aangezien de verkiezingsprocedure van de Raad van Advies het langste duurt, beginnen we 
met de Kascommissie en de SIB-Link. Ik wil de verkiesbaar gestelde kandidaten vragen om 
zich kort voor te stellen. We beginnen met de SIB-Link. 

SIB-Link 
Rosalie Fidder, Sjoerd Boreel, Miriam Hansen, David van Thiel, Geert Omta en 
Annelies Tolenaar  zullen zich om verschillende redenen niet opnieuw verkiesbaar stellen. 
We zijn ze ontzettend dankbaar voor hun tijd en inzet voor het mooie verenigingsblad en 
wensen ze succes met hun nieuwe werkzaamheden. Roeland Smit, Martin Averdijk en 
Anne Keulen zijn allen opnieuw verkiesbaar. Job de Bruine en Dana van Uitert stellen zich 
ook kandidaat als SIB-Link redactie. Daarnaast stellen Eefje Corbeek en Valentine 
Mostermans zich ook kandidaat als SIB-Link redactie met ingang van hun decharge als 
bestuurslid. Mochten zij verkozen worden dan zullen ze dus pas na hun decharge aankomende 
donderdag, morgen, toetreden tot de redactie. Wel worden zij nu ingehamerd per 30 augustus 
2019, mochten zij verkozen worden. 

Ik wil de kandidaten voor de SIB-Link graag vragen zich kort voor te stellen. Zijn er vragen 
voor de kandidaten van de SIB-Link? 

Eefje stelt ze even voor: 

Dana – Dana heeft helaas niks ingestuurd, maar zit bomvol creatieve ideeën voor columns en 
artikels. Jullie hebben enkele van die ideeën al tot leven zien komen in de afgelopen twee 
edities van de Link. 

Job – Job heeft helaas niks ingestuurd, maar is erg enthousiast over het versterken van de 
redactie en heeft affiniteit met het schrijven van artikels. 

Roeland – Roeland kon helaas niet aanwezig zijn vanavond, maar is al jaren een waardevolle 
toevoeging voor onze redactie. Zo kunnen we iedere Link weer genieten van een nieuwe 
editie van ‘reizen met Roeland’. Daarnaast zorgt Roeland voor de spelling check. 

Martin – Martin heeft helaas niks ingestuurd, maar is de huidige vormgever van de redactie. 
De afgelopen twee edities hebben jullie zijn vormgeving al kunnen bewonderen. 

Anne – Anne heeft helaas niks ingestuurd, maar heeft het afgelopen jaar al meegedraaid bij 
de redactie en zou zich graag opnieuw verkiesbaar willen stellen. Anne is onder andere 
bekend van haar ‘Bookshelf’. 

Jaleesa: Dan gaan we nu over tot stemmen. Jullie krijgen allemaal één stembriefje en kunnen 
voor, tegen of onthoudend stemmen. Er zal één stemcommissie worden gevormd. Hiervoor 
hebben wij iemand uit het bestuur nodig en iemand uit de ALV. Wie wil er in de 
stemcommissie?  

Aangezien we strak in de tijd zitten, doen we het als volgt: iedereen blijft netjes zitten tot de 
stembriefjes zijn uitgedeeld, er is gestemd en de briefjes zijn opgehaald. Daarna schors ik de 
vergadering. Wachten tot er gestemd is. 
Jaleesa: Terwijl de stemmen worden geteld schors ik de vergadering om 19:25 voor een 
periode van 5 minuten.  

HAMEREN 19:35-19:40 



Jaleesa: Ik heropen de vergadering om  
 
Jaleesa: De stemmen zijn geteld en dan wordt nu de uitslag van de stemming bekendgemaakt. 

Met 32  stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 stem onthouding is Roeland Smit verkozen tot 
lid van de SIB-Link.  

Met 31 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 stemmen onthouding is Martin Averdijk 
verkozen tot lid van de SIB-Link.  

Met 29 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 stemmen onthouding is Anne Keulen verkozen tot 
lid van de SIB-Link.  

Met 26 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 stemmen onthouding is Job de Bruine verkozen 
tot lid van de SIB-Link. 

Met 32 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 stem onthouding is Dana van Uitert verkozen 
tot lid van de SIB-Link.  

Met 32 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 stemmen onthouding is Eefje Corbeek verkozen tot 
lid van de SIB-Link.  

Met 32 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 stemmen onthouding is Valentine Mostermans 
verkozen tot lid van de SIB-Link.  

Gefeliciteerd allemaal en heel erg veel succes komend jaar! 

Kascommissie 

Dan gaan we nu door naar de verkieizngen voor de kascommissie 

Stukje van Lieselotte toevoegen, mailen 

Richard: Is het een leuke functie?  

Lieselotte: Het is een hele leuke functie maaar op een gegeven moment merk je dat er veel 
herhaling in zit en dat ik zelf meer afstand heb tot de vereniging. 

Wouter Uijens is opnieuw verkiesbaar. Lian Middelkoop, Corné Diependaal en Valentine 
Mostermans stellen zich ook kandidaat voor de kascommissie. Mochten Corné en Valentine 
verkozen worden dan zullen ze pas na hun decharge aankomende donderdag, morgen, 
toetreden tot de redactie. Wel worden zij nu ingehamerd per 30 augustus 2019, mochten zij 
verkozen worden. 

Ik wil de kandidaten voor de kascommissie vragen zich kort voor te stellen. We doen dit op 
alfabetische volgorde, dus we beginnen bij Corné. 

Corné leest voor 

Beste ALV, 

Graag zou ik mij verkiesbaar willen stellen voor de kascommissie, voor het jaar 2019-2020, 
vanaf 30 augustus 2019. 
 
Na een jaar penningmeesterschap lijkt dit mij namelijk een logisch moment voor de volgende 
stap. Ook lijkt het mij erg leuk om naast mijn studie Kunstmatige Intelligentie nog bezig te 



zijn met cijfers en tevens hierdoor nog actief te zijn voor SIB-Utrecht. Naast de kennis die ik 
op heb gedaan in de rol van penningmeester heb ik onder andere ervaring met financiële 
controles door mijn zitting in de kascommissie van een inhoudelijke vereniging voor 
geïnteresseerden in Duitsland.  
 
In een jaar als penningmeester, of welke andere bestuursrol dan ook, komen veel zaken op je 
pad. Of dit nou persoonlijk of zakelijk is, de boeken mogen er uiteindelijk niet onder lijden. 
Mijn insteek in de kascommissie zal daarom ook, naast streng doch rechtvaardig bij de 
controles, behulpzaam zijn. Door mijn ervaringen afgelopen jaar zou ik tevens een belangrijk 
perspectief naar de kascommissie kunnen brengen.  
 
Hiernaast lijkt het mij erg leuk om vanuit de kascommissie de volgende penningmeester bij te 
staan bij het gebruik van het boekhoudprogramma Conscribo. Na een jaar hiermee gestoeid te 
hebben ken ik het programma namelijk aardig. Mede door het jaar dat ik Economie heb 
gestudeerd breng ik tevens de nodige kennis van de boekhoudkunde mee. Tijdens de 
inwerking van mijn opvolger merkte ik dat ik het erg leuk vond om dit aan anderen uit te 
leggen. Hierdoor zou ik op de ALV’s, tijdens controles maar ook in de eventuele opvolging 
van mijn vervangster, een uitleggende rol kunnen vervullen.  
 
Verder lijkt het controleren van de (half-)jaarverslagen mij een interessante uitdaging. Hierin 
zit namelijk de uitdaging om de cijfers correct om te zetten in woorden. Tevens lijkt het mij 
belangrijk om het oogpunt van de penningmeester niet te verliezen en hierin naast streng ook 
flexibel tot waar dat kan te zijn. 
 
Mocht ik verkozen worden voor de kascommissie, en dit de ALV en de kascommissie bevalt, 
zal ik mij waarschijnlijk na komend jaar ook nog kandideren voor een plek in de commissie, 
gezien ik nog een aantal jaren studie voor de boeg heb.  
 
Dank je wel voor jullie aandacht 

Dan is het nu de beurt aan Lian. 

Lian leest voor 

Geachte leden van de ALV, 
 
Afgelopen jaar heb ik met veel plezier het penningmeesterschap van de galacommissie op me 
genomen en daaraan voorafgaand heb ik het penningmeesterschap van de kookcie bij SIB en 
de campus-redactie op University College Utrecht bekleed.  
 
Hoewel ik geen verdere ervaring heb met grote begrotingen nog jaarverslagen en dus niet kan 
bewijzen dat ik voldoende affiniteit met cijfers heb, kan ik je verzekeren dat ik voldoende 
gemotiveerd ben om de benodigde vaardigheden zo snel mogelijk eigen te maken. 
 
Ik ben altijd goede en gemotiveerde studente geweest in de wiskundige vakken, zowel op de 
middelbare school als tijdens mijn bachelor. Verder begin ik komend studiejaar aan een 
master in Finanieel Recht waar ik mijn intresse in economie verder hoop te ontwikkelen om 
daarna een deeltijd opleiding in Accountancy te gaan doen. 
 
Ik hoop op jullie vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Li-An Middelkoop 



 

Als derde is het de beurt aan Valentine. 

Valentine:  

Beste ALV,  

Door middel van deze brief zou ik graag willen solliciteren voor de Kascommissie. Hieronder 
zal ik kort toelichten waarom mij dit leuk lijkt en waarom ik denk hiervoor geschikt te zijn. 

Na mij één jaar lang volledig op SIB gericht te mogen hebben, zou ik ook aankomend jaar 
graag willen blijven bijdragen aan de vereniging. Ik denk dat lid zijn van de Kascommissie 
een hele leuke en leerzame manier voor mij zou kunnen zijn om dit te doen. Afgelopen jaar 
heeft mij de kans gegeven om een uniek kijkje te nemen achter de schermen van SIB, niet 
alleen logistiek gezien, maar ook financieel gezien. Zo heeft Corné mij nauw betrokken bij 
het maken en controleren van de begrotingen van de commissies en genootschappen. Hierbij 
merkte ik al gauw dat ik het interessant vind om hierover na te denken en commissies en 
genootschappen over te adviseren. Ook ben ik het afgelopen jaar vice-penningmeester 
geweest, wat mij de kans heeft gegeven om meer inzicht te krijgen in de rol van de 
penningmeester. Hierdoor denk ik dan ook mij goed in te kunnen leven in de penningmeester 
tijdens het controleren en adviseren als Kascommissie-lid. Tot slot heb ik in mijn studie ook 
enige financiële kennis opgedaan, namelijk tijdens mijn minor in bedrijfskunde & 
ondernemerschap. 

Ondanks bovengenoemde ervaring, heb ik natuurlijk nog een hoop te leren op financieel, 
controlerend en adviserend vlak. Ik denk dat de Kascommissie een hele mooie manier is om 
meer ervaring op te doen op deze gebieden en hoop dan ook dat deze brief jullie overtuigd 
heeft om op mij te stemmen. 

En als laatste geef ik Wouter het woord 

Wouter leest voor 

Geachte ALV, 

Graag zou ik mij opnieuw kandidaat stellen voor de kascommissie va onze mooie vereniging. 
De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier in de kascie de financiën van onze vereniging 
gecontroleerd, en dat zou ik graag nog een jaar doen.  

Zelf ben ik nooit penningmeester geweest, maar de afgelopen 3 jaar heb ik veel ervaring 
opgedaan over hoe onze vereniging werkt achter de schermen. Ik heb bonnetjes 
gecontroleerd, posten nagerekend en begrotingen van advies voorzien. Die ervaring is denk ik 
nuttig voor het komende jaar om Annika bij te staan deze vereniging financieel gezond, en 
haar boekhouding correct te houden.  

Zeker omdat mijn beide commissiegenoten van afgelopen jaar zich niet herkiesbaar stellen, 
hoop ik dat jullie mij herkiezen dit jaar. Ik denk dat ik ook een stukje continuïteit kan bieden 
komend jaar voor de kascommissie en dat dat nuttig zal zijn in het bijstaan van Annika. 
Daarom: stem op mij! 

Hoogachtend, 

Wouter Uijens 



Zijn er vragen aan de kandidaten voor de kascommissie? 

Miriam: Valentine, begrijp ik goed dat jij de SIBlink, kascie en de IC gaat doen en hoe ga je 
dat combineren? 

Valentine: Ja dat klopt. Ik heb echter dit jaar wel laten zien dat ik veel dingen tegelijk kan 
doen, zoals zes keer per week paardrijden paard in combinatie met mijn bestuursjaar. 

Miriam: Mijn vraag is meer wat is je prioritering? 

Valentine: In voorbereiding van de ALV’s zal de Kascie prioriteit hebben, vier keer per jaar 
de SIBlink en de IC sowieso het hele jaar. Maar ik ben er van overtuigd dat ik het aankan 
want anders zou ik het niet doen. 

Catja: Ik hoorde Corné iets zeggen over streng en rechtvaardig, hoe geldt dat voor jullie alle 
vier als Annika haar werk niet goed doet? 

Li-An Middelkoop: Om te beginnnen, op tijd herinneringen sturen want daar zijn wij als 
Kascie dan ook verantwoorfdelijk voor. Het hele bestuur op de hoogte stellen en hun laten 
helpen druk op leggen bij de penningmeester. 

Wouter: Zeggen van: nu sturen van wat je hebt zodat we kunnen zien hoe de situatie is. 
Strenge deadlines stellen, het hele bestuur erbij halen. Er zijn grenzen wat je als kascie kan 
doen, op een gegeven moment moet je gewoon tegen de ALV zeggen het was er niet. 

Corné: Ik sluit me erbij aan en daarnaast is het zaak om eens binnen te stormen op de 
bestuurskamer en vanuit daar verder te kijken wat er nog mogelijk is. 

Valentine: Ik sluit me erbij aan, daarnaast vind ik communiceren super belangrijk. Dus nauw 
contact onderhouden met zowel penningmeester als bestuur. 

Lieselotte: Li-An, je gebruikt in je brief je studie accountancy en financieel recht, maar hoe 
sluit financieel recht aan op het werk in de kascommissie? 

Li-An Middelkoop: Ik doe op het moment kunstgeschiedenis en direct naar accountancy is 
een grote stap dus vandaar eerst financieel recht. Het is meer om aan te geven dat ik stappen 
aan het zetten ben richting accountancy. 

Lieselotte: Je hebt ook geen bestuurservaring, wat zie je verder als je toegevoegde waarde? 

Li-An: ik heb zelf heel erg de neiging om te diep in de details te duiken en ik denk dat dat 
juist wel handig kan zijn. Daarnaast omdat ik geen bestuur heb gedaan heb ik misschien meer 
een bepaalde onafhankelijkheid, zeker omdat Valentine en Corné al wel een bepaalde 
continuiteit hebben in verband met hun eigen bestuursjaar. 

Lieselotte: Valentine, ik vind het heel goed dat je noemt dat je wil leren, wat zou je willen 
leren? 

Valentine: De manier van adviseren want dat vind ik leuk en die kant wil ik op. Daarnaast 
handigheid met cijfers en het samenwerken. 

Catja: Valentine, ik was nieuwsgierig: je bent vice penningmeester geweest, dus je hebt al 
best wel wat van gezien. Wat heb je als vice penningmeester gedaan dat je inzicht heeft 
gegeven in financien? 



Valentine: Corné heeft me altijd nauw betrokken bij de begroting van commissies en 
genootschappen, Conscribo en bijvoorbeeld het achterna zitten van debiteuten. 

Audrey: Corné, je was de gecontroleerde partij dit jaar, wat neem je mee daarvan qua 
ervaring? 

Corné: Ik zou meenemen dat het uiteindelijk draait om samenwerken. De kascie ben je soms 
liever kwijt dan rijk maar uiteindelijk merd je dat het toch fijn is en dat je beiden naar 
hetzelfde doel streeft. 

Annika: Ziet de rest behalve Corné zich ook voor langer in de Kascie? 

Valentine:  Ja als ik het leuk vind en ik hier in Utrecht blijf voor mijn master dan zeker. 

Wouter:  Ik hou het op een jaartje en daarna zie ik wel verder. 

Li-An: Ja ik ga ervan uit van wel maar het is afhankelijk van studiedruk en baan. 

Robert G.: Valentine, waarom wil je meer over cijfers leren? 

Valentine: Omdat dat ook in mijn master voorkomt en ik wil dus ook die kant op. 

Jaleesa: Dan gaan we nu over tot stemmen. Jullie krijgen allemaal één stembriefje en kunnen 
voor, tegen of onthoudend stemmen. Er zal één stemcommissie worden gevormd. Hiervoor 
hebben wij iemand uit het bestuur nodig en iemand uit de ALV. Wie wil er in de 
stemcommissie?  

Aangezien we strak in de tijd zitten, doen we het als volgt: iedereen blijft netjes zitten tot de 
stembriefjes zijn uitgedeeld, er is gestemd en de briefjes zijn opgehaald. Daarna schors ik de 
vergadering. Wachten tot er gestemd is. 
Jaleesa: Terwijl de stemmen worden geteld schors ik de vergadering om 19:52 voor een 
periode van 5 minuten.  

HAMEREN 19:35-19:40 
Jaleesa: Ik heropen de vergadering om 19:57 
HAMEREN 
Jaleesa: De stemmen zijn geteld en dan wordt nu de uitslag van de stemming bekendgemaakt. 

Met 34 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding is Corné Diependaal 
verkozen tot lid van de Kascie.  

Met 32 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 4 stemmen onthouding is Lian Middelkoop 
verkozen tot lid van de Kascie.  

Met 32 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding is Valentine Mostermans 
verkozen tot lid van de Kascie.  

Met 40 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen onthouding is Wouter Uijens 
verkozen tot lid van de Kascie. 

Gefeliciteerd allemaal en heel erg veel succes komend jaar! 

Raad van Advies 



Jaleesa: dan gaan we nu naar de stemming voor de Raad van Advies. We hebben dit vorig 
jaar al eens gedaan, maar aangezien het toch vrij nieuw is, leg ik het nog een keertje uit. 

Het plan houdt in dat er twee rondes zijn. In de eerste ronde zullen alle herverkiesbare 
RvA-leden zichzelf voorstellen en wordt er op hen gestemd. Mocht er met een 2/3e deel van 
de stemmen tegen een herverkiesbaar lid worden gestemd, dan doet hij/zij in de tweede ronde 
nogmaals mee. In de tweede ronde zullen eventueel tegen gestemde herverkiesbare 
kandidaten en nieuwe sollicitanten verkiesbaar zijn. Bij deze ronde komt iemand niet in de 
RvA als ervoor minimaal 50% tegen deze kandidaat is gestemd.  

Belangrijk bij beide rondes is dat zowel vanuit de RvA of vertrekkende RvA’ers en vanuit het 
bestuur een stemadvies wordt meegegeven over alle sollicitanten. Als lid stem je dus in beide 
rondes voor, tegen of onthoudend op iedere kandidaat. Is er nog iets voor iemand onduidelijk 
over de praktische uitvoering? 

We zullen dus nu eerst stemmen op de herverkiesbare leden.  

Richard Vink legt zijn functie in de RvA neer.  Wij willen hem bedanken voor hun inzet en 
steun dit jaar. Miriam Saridi, Audrey Sie en Rosalie Fidder zijn opnieuw verkiesbaar.  

Ik wil graag de kandidaten voor de Raad van Advies vragen zich kort voor te stellen. Per 
individu staan we stil bij de motivatie en de stemadviezen. Vragen graag bewaren tot iedere 
kandidaat heeft gepraat. 

Rosalie praat 

Advies vanuit Richard 

Advies vanuit het bestuur 

Wij geven Rosalie een positief advies. Zij viel dit jaar op door haar praktische aanpak en                
oplossingsgerichtheid. Verder heeft zij een rustige en kalme uitstraling en was ze erg goed in               
het creëren van overzicht. Daarnaast was ook zij goed bereikbaar voor het bestuur. Het              
afgelopen jaar was Rosalie vaak te zien op activiteiten en heeft ze geholpen bij het               
organiseren van de KIP, hierdoor was ze ook goed zichtbaar voor de leden. Zoals ze zelf al                 
aangeeft is een punt waarin ze minder goed in is de emotionele ondersteuning, maar daarin               
kunnen andere RvA-leden compenseren. 

 

Miriam praat 

Advies vanuit Richard 

Advies vanuit het bestuur 

Wij geven Miriam een positief advies. Door haar ervaring en kritische blik voegt zij veel toe                
aan de RvA. Ook bood zij veelvuldig emotionele ondersteuning en was ze erg bereikbaar. Zo               
was ze vaak dezelfde middag nog beschikbaar als we haar nodig hadden. Miriam staat goed in                
de vereniging, maar is misschien minder bekend bij eerstejaars. 

Audrey praat 

Advies vanuit Richard 

Advies vanuit het bestuur 



Wij geven Audrey een positief advies. Zij was een waardevolle toevoeging voor de RvA,              
door haar kalme houding en analytische vaardigheden. Daarbij bleek het erg handig te zijn              
voor de penningmeester om een oud penningmeester in de RvA te hebben. Voor het bestuur               
was zij goed bereikbaar en reageerde ze snel als wij haar nodig hadden, maar voor de leden                 
was ze, naar ons inziens, niet zichtbaar. Dit lag vooral aan haar beperkte aanwezigheid op               
activiteiten. Hierom vinden wij het dan ook lastig dat ze nu al aangeeft ook komend jaar niet                 
zo veel aanwezig te kunnen zijn bij activiteiten van SIB. Dit zal in goed overleg moeten gaan                 
met de RvA en het nieuwe bestuur. Op cruciale momenten was haar aanwezigheid wisselend,              
zo was ze er bijvoorbeeld weinig tijdens het opvolgingsproces vanwege haar werk, maar op              
andere belangrijke momenten stond ze wel gewoon voor ons klaar. 

Jaleesa: Zijn er vragen? 

Lieselotte: Uhm wat mij opvalt is dat jullie allemaal werken of gaan werken. Wordt er zo niet 
een afstand tot de vereniging gecreeërd? 

Rosalie: Ja mijn intentie is wel om gewoon echt actief te blijven in commissies. Ik maak me 
daar niet echt zorgen over. 

Miriam: We zien het als een positief punt als leden van de RVA erg zichtbaar zijn maar er zit 
ook een andere kant aan. Een zekere afstand tot de vreniging kan ook een goed punt zijn 
ondat ze dan objectiever zijn. Het is alleen wel belangrijk dat er een balans in zit en dat niet 
iedereen veel afstand heeft. 

Rosalie was er heel vaak en ik ben er ook behoorlijk vaak geweest. Ook RVA-leden komen 
structureel naar belangrijke activiteiten. 

Jaleesa: Dan gaan we nu over tot stemmen. Jullie krijgen allemaal meerdere stembriefjes, 
voor de verschillende commissieleden. Je kunt voor, tegen of onthoudend stemmen. Er zal 
één stemcommissie worden gevormd. Hiervoor hebben wij iemand uit het bestuur nodig en 
iemand uit de ALV. Wie wil er in de stemcommissie?  

Bij deze verkiezing geldt wederom dat er eerst wordt gestemd en dat daarna de vergadering 
wordt geschorst.  
 
Jaleesa: Terwijl de stemmen worden geteld schors ik de vergadering om 20:19 voor een 
periode van 5 minuten.  

HAMEREN  
20:05-20.10 
 
Jaleesa: Ik heropen de vergadering om20:25 
HAMEREN 
Jaleesa: De stemmen zijn geteld en dan wordt nu de uitslag van de stemming bekendgemaakt.  

Met 32 stemmen voor,3 stemmen tegen en 4 stemmen onthouding is Rosalie Fidder verkozen 
tot lid van de RvA.  

Met 34 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 stemmen onthouding is Miriam Saridi 
verkozen tot lid van de RvA.  



Met 26 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 7 stemmen onthouding is Audrey Sie verkozen 
tot lid van de RvA.  

Gefeliciteerd! 

Tweede Ronde RvA-verkiezing 

Jaleesa: in de tweede ronde hebben Klaske Schep en Kayan Lam zich kandidaat gesteld als 
RvA-lid. En evt. niet-verkozen herverkiesbaargestelde RvA’er 

Ik wil graag de kandidaten voor de Raad van Advies vragen zich kort voor te stellen. Per 
individu staan we stil bij de motivatie en de stemadviezen. Vragen graag bewaren tot iedere 
kandidaat heeft gepraat. 

Richard: Statutair gezien kunnen er 5 leden in. Dus er kunnen 5 gekozen worden maar het 
hoeft niet. 

Kayan praat 

Geacht bestuur de Regt, geacht huidig RVA en geachte leden van SIB-Utrecht, 

Door middel van deze brief wil ik mij kandidaat stellen voor een functie in de Raad van 
Advies van SIB-Utrecht voor het verenigingsjaar 2019/2020.  

Een klein voorstelrondje over wie ik ben is wellicht niet nodig, maar ik doe het toch.  Mijn 
naam is Kayan, woonachtig in Utrecht, en op het moment van schrijven 24 jaar. 

 Ik ben werkzaam als Marketing & Communications Manager Europe bij een IT-bedrijf, 
daarnaast geef ik les in Persoonlijke Leiderschap op de HU.  

In een grijs verleden ben ik verhuisd van het pittoreske dorp Arkel naar m’n stadsie Utreg. 
Tegelijkertijd wilde ik studeren aan de Universiteit Utrecht, verschillende vriendengroepen 
behouden, lid worden van SIB, lid worden van de studievereniging AKT en vond ik het wel 
geinig om nog te werken als serveerster.  

Alsof dat niet genoeg was, besloot ik ook de carrièreladder van SIB te beklimmen. Van het 
kwaliteitskrantje SIB-link naar de KIP that went Turkey, naar de Promotiecommissie, naar de 
UITcie en vervolgens een bestuursjaar in 2013/2014. Na het bestuursjaar werd ik nog 
voorzitter van het DGG en werd mijn liefde voor liften aangewakkerd. En toen was de koek 
op. Werd ik met veel pijn en moeite reünist, en besloot ik al mijn geleerde vaardigheden en 
vergaarde kennis te gebruiken bij mijn studieloopbaan bij de HU, in het miljoenenproject 
(duurzame huizen bouwen) Selficient en in mijn toekomst. Tijd om met SIB-pensioen te gaan, 
dacht ik.  

Niets bleek minder waar te zijn, want vorig jaar veranderde ik mijn lidmaatschap van reünist 
naar lid. In het afgelopen jaar heb ik SIB weer herontdekt, en heb ik op een afstand en van 
dichtbij de vele mooie activiteiten mogen bewonderen. Het goede van SIB, en ook de eeuwige 
strijd voor leden, sponsoren en bekendheid, kwamen bij mij weer in het vizier. De afgelopen 
jaren heb ik SIB zien groeien en zien krimpen.  

Egoïstisch als ik was, heb ik de tijd genomen om zelf te groeien, wijzer te worden en voor 
mezelf te kiezen. 



 Nu is het echter de tijd dat ik weer voor SIB kies. Alleen ditmaal, als lid van Raad van 
Advies. Met als doel dat anderen kunnen leren van het pad dat ik heb mogen belopen. Als 
doel de vereniging weer te helpen met zichzelf op de kaart te zetten. 

Ikzelf heb er vertrouwen in dat ik van toegevoegde waarde ben voor de RvA, het bestuur en 
de vereniging. Niet alleen vanwege de specifieke kennis over Marketing en communicatie, 
mijn SIB-geschiedenis of vanwege mijn coaching skills, maar vooral ook omdat ik veel 
kritische vragen stel, ik denk na over de vele gevolgen die een keuze kunnen hebben, ik heb 
hart voor de vereniging, en ik maak graag tijd voor anderen. 

Ik hoop dan ook dat jullie mij de rol van Raad van Advies zullen toevertrouwen! 

Hoogachtend, Kayan 

Advies vanuit RvA 

Advies vanuit het bestuur 

We geven Kayan een positief advies. We denken dat zij een unieke toevoeging zal zijn aan de                 
RvA, door haar kritische blik, haar kennis over communicatie, en haar ervaringen met             
internationalisering op haar werk. Bovendien heeft ze veel kennis van de Hogeschool Utrecht,             
wat wellicht wat betreft acquisitie of andere zaken nog van pas kan komen. Daarnaast was ze                
dit jaar veel aanwezig bij activiteiten, waardoor zowel oude als eerstejaars leden haar kennen. 

Klaske praat 

Geacht bestuur de Regt, geachte huidige lichting van de RvA, geachte leden van SIB-Utrecht,  

Middels deze brief solliciteer ik als lid van de Raad van Advies van de Utrechtse 
Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht) in het academisch jaar 
2019-2020. Graag licht ik in deze brief mijn motivatie voor deze functie toe.  

Sinds ik in 2012 als eerstejaars lid mijn eerste septemberkamp meemaakte, is SIB een veilig 
thuis geweest. Aan talloze filmavonden, borrels en uit de hand gelopen vergaderingen koester 
ik warme herinneringen. Maar SIB bood meer: de vereniging gaf mij tevens de mogelijkheden 
en het vertrouwen om mezelf op een veelzijdige wijze te ontwikkelen. Zo heb ik veel 
organisatie- en moderatorervaring op mogen doen binnen de Externe Commissie. Als 
voorzitter van het Midden-Oostengenootschap heb ik leden geënthousiasmeerd om allerlei 
culturele activiteiten te ondernemen en als voorzitter van de lustrumreiscommissie heb ik met 
een geweldige groep SIB’ers Thessaloniki onveilig gemaakt. Het hoogtepunt was natuurlijk 
mijn bestuursjaar, toen ik als Commissaris voor Externe Zaken van bestuur Snels (2015-2016) 
mijn liefde voor SIB en inhoud kwijt kon in de organisatie van ons wekelijkse 
lezingenprogramma. Een prachtig lezingenprogramma, uniek in Utrecht, dat me nog steeds 
aan het hart gaat, al heb ik als oud-bestuurslid bewust een stap terug gezet om ruimte te geven 
aan nieuwe ideeën.  

Die nieuwe ideeën heb ik de jaren na mijn bestuursjaar met trots en toewijding gevolgd. Want 
SIB liet me, ook na mijn afstuderen, niet los. Ik heb gemerkt hoeveel voldoening ik haal uit 
het meedenken en meeleven met de vereniging vanaf de zijlijn. Met veel plezier haal ik een 
rode pen door beleidsstukken en denk ik mee tijdens Leden Inspraak Momenten. Gebaseerd 
op deze ervaringen durf ik te betogen dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren als lid van 
de Raad van Advies.  



Ten eerste geloof ik dat ik doeltreffend advies kan geven aan nieuwe bestuursleden over 
effectief samenwerken. Tijdens mijn bestuursjaar wilde ik mij bewust niet terugtrekken op het 
inhoudelijke eiland dat het lezingenprogramma soms kan zijn. Ik zette mij dus vol overgave in 
als algemeen bestuurslid. Hierdoor heb ik geleerd om nauw samen te werken met veel 
uiteenlopende karakters en hierbij de persoonlijke verhoudingen zorgvuldig te bewaken, ook 
als de belangen soms botsten. Deze vaardigheid draag ik graag over. Ten tweede neem ik 
indien nodig de specifieke rol van oud-Commissaris voor Externe Zaken op me, die wellicht 
vanzelfsprekender dan andere RvA-leden de belangen van het lezingenprogramma bewaakt. 
Tot slot heb ik de afgelopen jaren ervaren dat leden mij gemakkelijk en graag in vertrouwen 
nemen. Ik neem vertrouwelijkheid serieus en krijg de indruk dat ik een benaderbare en 
laagdrempelige uitstraling heb. Een goed RvA-lid moet een betrouwbare vertrouwenspersoon 
kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze verantwoordelijkheid kan dragen.  

Kortom, dit lijkt mij een prachtige kans om mijn ervaring binnen SIB in te zetten om de 
vereniging sterker te maken.  

Hoogachtend,  

Klaske Schep 

Advies vanuit RvA 

Advies vanuit het bestuur 

Wij geven Klaske een positief advies. We denken dat ze een goede toevoeging zal zijn aan de                 
RvA door haar kritische houding. Daarnaast denken wij dat een oud-CE in de RvA van               
toegevoegde waarde kan zijn, zeker met de uitdagingen die komend jaar op het pad liggen wat                
betreft het lezingenprogramma. Vorig jaar was zij regelmatig aanwezig op borrels en andere             
activiteiten, waardoor ze goed in de vereniging staat en haar leden ook kent. Wellicht is dit                
minder het geval onder de eerstejaars. Wel gaf ze zelf aan dat ze het wat lastiger vindt om                  
haar grenzen aan te geven en daardoor wellicht wat teveel hooi op haar vork neemt in                
combinatie met haar voorzittersrol in de symposiumcommissie. 

Jaleesa: Zijn er nog vragen aan de RvA kandidaten? 

Richard: Jullie hebben allebei benoemd dat jullie goede RVA leden kunnen zijn maar wat is               
jullie motivatie? 

Kayan: Ik heb eigenlijk vanaf mijn bestuursjaar heel hard geroepen dat ik geen RvA wilde               
doen maar nadat ik een baan kreeg als docent bij de HU bleek dat ik begeleiden van studenten                  
super tof vind. Dat wil ik dan ook graag doorzetten en in de vereniging brengen. 

Klaske: Mijn motivatie is intrinsiek en extrensiek. Intrinsiek is over mijn persoonlijke            
ontwikkeling omdat dat aansluit bij mijn professionele pad omdat het gaat over het omvormen              
van effectieve processen naar wat het beste werkt. Ik zou dat dan ook binnen SIB willen                
brengen. Extrinsiek is dat ik me enorm verbonden voel met de vereniging . Ik heb heel veel                 
ontwikkeling doorgemaakt en het lijkt me fijn om die kennis door te geven. 

Richard: In jullie verhaal kwamen jullie oude bestuursfuncties naar voren. Mijn persoonlijke            
mening is dat je persoonlijke functie in je bestuursjaar niet de functie is van de RvA. Bestuur                 
bijstaan zou niet op functietitel moeten gebeuren omdat je dan een scheve verhouding krijgt              
met verschillende bestuursleden. Hoe kijken jullie hiernaar? 



Kayan: Vanuit mijn perspectyief spreek ik van mijn ervaringen omdat ik wel denk dat het               
kan toevoegen mits er diversiteit is en dat lijkt er te komen als we bij de huidige RvA worden                   
gevoegd. Maar ik ben veel breder dan mijn oude bestuursfunctie, ik wilde alleen wel mijn               
sterke kanten benadrukken. 

Klaske: ik ben het helemaal met Richard eens dat je niet alleen vanuit je oude functie moet                 
praten. De reden dat ik het wel heb genoemd is omdat er wel de liefde voor SIB vandaan komt                   
en omdat ik las dat het lezingenprogramma misschien verandert. Dat overstijgt mijn functie             
maar ik hoop met mijn ervaring een nuttige bijdrage te kunnen leveren. 

Demian: Klaske, gezien wat net gezegd wordt over je voorzitterschap van de            
symposiumcommissie, hoe ga je zorgen dat het geen schade oplevert voor de            
symposiumcommissie? 

Klaske: Ik ga zorgen voor een goede overdracht en ik ben me bewust van mijn valkuil om op                  
teveel dingen enthousiast ja te zeggen maar daar ben ik nu mee bezig. 

Robert G.: Klaske denk je dat de RvA de beste plek is om je ervaring van het                 
lezingenprogramma het beste te benutten? 

Klaske: Nou dat lijkt me leuk, maar zoals ik zei gaat SIB voor mij boven het                
lezingenprogramma. 

Martijn: Kayan, wat betreft social media en andere vormen van promotie, ben je dan meer               
van het gevraagd of van het ongevraagd advies? 

Kayan: Nou de ideën laat ik aan hen over maar ik zou wel advies geven aan de hand van                   
open vragen. En bij social media is het ook veel proberen en ook falen. 

Heleen: Met het zicht op continuiteit, hoelang zijn jullie van plan om in de RvA te blijven? 

Klaske: Minimaal 2 jaar omdat mijn traineeship zo lang duurt en ik dan ook in Utrecht ben. 

Kayan: Voor mij is dat 1 jaar omdat ik niet weet waar ik volgend jaar sta en ik wil geen                    
beloftes doen die ik wellicht niet na kan komen. 

Lieselotte: Oproep ipv vraag, wederom zie ik bestuursleden van vele jaren geleden, ik wil              
ook jonge bestuursleden de kans geven om zich verkiesbaar te stellen, ik denk dat meerdere               
leeftijden, studielagen etc toevoeging geeft. 

Kayan: Om daar op in te haken: daarom zeg ik minimaal 1 jaar. 

Wouter: Stel je voor het gaat goed, wat zie je dan als kans dat je erin blijft Kayan? 

Kayan: Dan zou ik zeggen dat ik nog zeker een jaar in het verschiet heb. Ik vind het gewoon                   
lastig om daar een uitspraak over te doen. Ik doe dingen met passie en wil ze ook met passie                   
blijven doen. Als het zo blijft zoals nu zou ik wel door willen. 

Jaleesa: Dan gaan we nu over tot stemmen. Jullie krijgen allemaal één stembriefje waarop 
iedereen staat. Je kunt voor, tegen of onthoudend stemmen. Er zal één stemcommissie worden 
gevormd. Hiervoor hebben wij iemand uit het bestuur nodig en iemand uit de ALV. Wie wil 
er in de stemcommissie?  

Bij deze verkiezing geldt wederom dat er eerst wordt gestemd en dat daarna de vergadering 
wordt geschorst.  



 
Jaleesa: Terwijl de stemmen worden geteld schors ik de vergadering om 20:57 voor een 
periode van 5 minuten.  

HAMEREN
20:25-20.30 
 

Met 31 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding is Kayan Lam verkozen 
tot lid van de RvA.  

Met 32 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 7 stemmen onthouding is Klaske Schep verkozen 
tot lid van de RvA. 

Jaleesa: Gefeliciteerd! Iedereen heel erg veel succes komend jaar. 

Dan schors ik de vergadering om 21:03 voor een duur van 10 minuten. 
 
HAMEREN 
 
Schorsing 
20:50-21:00 
 
Dan heropen ik de vergadering om 21:13 
 
HAMEREN 
 
Dan gaan we door naar punt 9, Jaarverslag.  
 
Punt 9: Jaarverslag  
21:00-22:15 
Jaleesa: We bespreken het jaarverslag van het verenigingsjaar 2018-2019 alleen inhoudelijk. 
Tekstuele wijzigingen mogen worden doorgegeven aan de secretaris.  
 
Jaleesa: Op de Powerpoint zien jullie de punten die wij gaan behandelen. Vrijwel alle grote 
inhoudelijke aspecten van het jaarverslag komen naar voren in de beleidsdoelen. Daar staan 
we dus eerst uitgebreid bij stil. Daarna bespreken we het jaarverslag per hoofdstuk. Wij 
lichten er eerst belangrijke punten uit en het is per hoofdstuk mogelijk om vragen te stellen.  

Jaleesa: Bespreken beleidsdoelen
21:00-21:45 

Beleidsdoel 1 

 
Dit doel is behaald. Dit jaar heeft het bestuur ingezet op het integreren van de               
dinsdagavonden, wat inhield dat de haphop en borrel aansloten op het thema van de lezing.               
Het doel was om 60% van de bezoekers van de lezing ook de borrel te laten bezoeken en                  
andersom. Uiteindelijk was dit jaar 83,43% van de bezoekers van de lezing ook op de borrel                



aanwezig. Andersom was dat 71%. Als er ook een haphop was, lag het gemiddelde van het                
aantal SIB-leden dat de gehele avond bezocht op 77,11%.  

De hoge percentages zijn waarschijnlijk te wijten aan een goede aansluiting van de haphops              
op het thema van de lezingen en door de actieve betrokkenheid van de bestuurscommissies              
om de dinsdagavond tot één geheel te maken. Het integreren van de dinsdagavonden blijkt              
goed te werken om SIB’ers de gehele dinsdagavond te laten bijwonen.  

Wel is het zo dat het niet exact te peilen is of het geheel aan de integrale dinsdagavond lag, of                    
dat de meeste SIB’ers simpelweg sowieso al de hele avond zouden bezoeken. Geen             
vergelijkingsmateriaal.  

Haphops. 

Er is naar gestreefd locaties te vinden die zo veel mogelijk passend waren bij het thema van                 
het daaropvolgende inhoudelijke dinsdagavondprogramma. Bovendien is er dit jaar met veel           
nieuwe haphop locaties geëxperimenteerd, waar enthousiast op werd gereageerd door de           
leden. Dit jaar is geen enkele locatie dubbel bezocht. De opkomst van de haphops lag tussen                
de 13 en 46 leden, met een gemiddelde van 22. 

Themaborrels. 

Dit jaar is er geëxperimenteerd met een maandelijkse themaborrel, waarvan het thema            
aansloot bij het daaraan voorafgaande lezing en eventuele haphop. De eerste maanden werd             
dit thema vooral verwezenlijkt door de Hemingway te versieren en een speciaal drankje in              
thema aan te bieden. De Hemingway bleek echter lastig te versieren, waardoor de laatste              
maanden versiering werd gebruikt die leden konden dragen (bijv. hoeden), dit bleek beter aan              
te slaan. Verder hebben we de laatste maanden een themadrankje met korting aan kunnen              
bieden. Door een borrel in thema te organiseren, kon de borrel op een leuke manier betrokken                
worden bij de interne promotie voor de eventuele haphop en lezing van die avond. 

Robert G.: hoe hebben jullie de cijfers gemeten? 

Fayrouz: we hebben gekeken naar hoeveel mensen op de lezing, hoeveel op de borrel, en               
hoeveel op de haphop, en dan hebben we gekeken naar het percentage. 

Robert G.: maar hebben jullie namen bijgehouden? 

Fayrouz: ja en daarna weer verwijderd. 

Rosa: ik heb een vervolgvraag. Hoe werkt dat AVG technisch? 

Fayrouz: Ja is niet AVG technisch dus alleen ter behoeve van het doel. 

Lieselotte: Als je toestemming vraagt is het wel oke. 

Fayrouz: Ja dat hebben we wel op de ALV gedaan bij het bespreken van het beleid. 

Beleidsdoel 2 

- Dit doel is deels behaald. Het lezingenprogramma was ook dit jaar van hoogwaardige              
kwaliteit, aldus de beoordelingen van bezoekers. In totaal zijn er dit jaar in totaal 42 lezingen,                
74 sprekers en ruim 2536 bezoekers. 

- Gemiddeld werden de lezingen beoordeeld met een 8,02. Dit tegenover een jaargemiddelde             
van een 7,9 in 2016-2017 en een 8,01 in 2017-2018. Daarbij zijn de helft (21 van de 42                  



avonden) van de programma’s met een 8,0 of hoger, en slechts één avond met een 7 of                 
lager beoordeeld.  

- Het opkomstdoel van dit jaar, 60 aanwezigen per avond, is helaas niet behaald. Gemiddeld               
bezochten 57 personen het lezingenprogramma. Dit relatief lage gemiddelde is          
vermoedelijk deels het gevolg van een lagere opkomst onder SIB-leden en een toegenomen             
concurrentie in het Utrechtse lezingenlandschap.  

- Qua onderwerpen hebben we ons meer gefocust op maatschappelijke onderwerpen, omdat            
de opkomst liet merken dat die meer in trek waren. Internationale onderwerpen werden             
minder goed bezocht. Uiteindelijk zijn er 30 lezingen over maatschappelijke onderwerpen           
gegaan en 12 over een internationaal thema.  

- De sprekers hadden dit jaar een divers palet aan achtergronden, dit wordt ieder jaar gedaan                
om de diversiteit te bevorderen. Net als vorig jaar lag de sekse balans op 40% vrouw en                 
60% man.  

- In het kader van het internationaliseringstraject, was het doel om tien Engelstalige lezingen              
te organiseren dit jaar. Uiteindelijk zijn er precies tien Engelstalige lezingen georganiseerd,            
met een gemiddelde opkomst van 61,6 en een gemiddeld cijfer van 7,8. Het is lastig te zeggen                 
of de hogere opkomst te maken heeft met de taal, maar deze kans is erg klein, gezien het                  
aantal enkel Engelssprekenden op de Engelse lezingen nog beperkt was. Verwacht wordt dat             
dit komend jaar zal toenemen. In dat geval kan er dan een duidelijkere vergelijking worden               
gemaakt. 

Demian: In de tekst stond er een lezing die met minder dan een 7 werd beoordeeld, wat was                  
daar minder aan? 

Fayrouz: Het was mijn eigen lezing dus ik kan zeggen: het was geen goede lezing, het was in                  
de kargadoor en de spreker was niet goed. Dus een beetje ongelukkige situatie. 

Madio: Hoeveel van de engelstalige lezingen waren met grote namen? 

Fayrouz: Er waren geen grote namen bij de emgelstalige lezingen. Onder de engelstalige             
lezingen vallen wel twee lezingen van Studium Generale. 

Miriam: Heb je nog advies om het inzetten van goede engelstalige spdrekers? 

Fayrouz: Er wordt nog niet echt naar gekeken maar de meeste Nederlandse academici             
kunnen meestal wel goed engels en Robert en ik gaan ermee bezig. 

Miriam: Ik kan me voorstellen dat iemand die niet gped uit zijn woorden komt minderd               
gewaardeerd wordt als hele lezing. 

Fayrouz: Ja dat kan inderdaad. 

Wouter: Kan het zijn dat het gemiddelde erg omhoog wordt getrokken door een paar              
goedbezochte lezingen? 

Fayrouz: Ja dat is wel zo, dat hebben we wel gehad maar dat is ook wel in lijn met                   
voorgaande jaren. 

Wouter: hoeveelvan de lezingen hadden een opkomst van onder de 40? 

Fayrouz: Ongeveer 10 denk ik. 



Miriam: Is het misschien een idee om naast het gemiddelde de mediaan bij te houden? 

Fayrouz: Ja dat is een goed idee. 

Michael: Je gaf aan dat het lezingenprogramma drukker wordt. Het doel van Studium             
Generale is om een toevoeging te zijn en niet in de weg staat. Is het een idee om dit met sg of                      
de rector te bespreken? 

Fayrouz: Ja dat is een goed idee. 

Martijn: Dat hebben we in mijn bestuursjaar wel gedaan en ze willen ook vooral hun eigen                
naam groter maken. 

Rosalie: We gaan nu alleen de doelen doen en zometeen uitgebreider? 

Jaleesa: Nee, je kan nu al je vragen spuien. 

Rosalie: Heb je je opkomstcijfer niet gehaald, heb je daar een mening ober? 

Fay: Ja daar heb ik een mening over, mijn voorkeur gaat naar een lezing een keer in de twee                   
weken. 

Michael: Dat is net gedaan in Leiden, heb je daar al een mening over gekregen? 

Fayrouz: Nee nog niet maar dat is wel een idee om het met hen te bespreken. 

Wouter: Heb je een cijfer over de externen versus SIbbers? 

Eefje: 42 procent is extern. 

Ruben: Hoe zijn de samenwerkingen gedaan? 

Fayrouz: Met SG gaat het erg goed. We hebben ook met studieverenigingen gedaan, dat ging               
meestal goed maar niet altijd dus het is goed om kritisch te zijn. 

Klaske: Jullie zijn halerwege geswitcht van filmlezing locatie? 

Fayrouz: Ja het bevalt goed alleen de afspraken, ook ivm financien, zijn wel iets veranderd. 

Annika B.: Hebben jullie ook gekeken naar hoe de themaborrel invloed had op de opkomst               
van de borrels? 

Fayrouz: Nee niet perse. 

Madio: hoe heb je vergeleken hoe de integrale dinsdagavond invloed heeft ivm voorgaande             
jaren? 

Fayrouz: Nee we hebben geen vergelijkinhsmateriaal in voorgaande jaren. 

Demian: Hebben jullie cijfers van hoeveel internationale bezoekers er waren bij de            
engelstalige lezingen? 

Fayrouz: Nee dat niet. 

Robert: Die seksebalans. Is dat puur toeval dat het hetzelfde is als vorig jaar? 

Fayrouz: Het is wel toeval maar het heeft er wel mee te maken dat er steeds meer vrouwen                  
op de universiteit werkzaam zijn. 

 



 

Beleidsdoel 3 

Valentine: Het waarborgen van ledenbinding en ledenintegratie. 

Dit doel is behaald. Het doel was om het aantal uitschrijvingen van eerstejaars te beperken tot 
maximaal 30% van het aantal eerstejaars leden, dit is uiteindelijk op 22,2% uitgevallen. Voor 
de tweedejaars was het doel om het aantal uitschrijvingen te beperken tot maximaal 25% van 
het aantal tweedejaarsleden, dit is uiteindelijk op 23.7% uitgevallen.  

Daarnaast was het doel dat minstens 55% van de eerstejaars en minstens 50% van de 
tweedejaars actief lid was gedurende dit jaar. Dit is gelukt. Van de eerstejaars was 55.6% 
actief en bij de tweedejaars was dit 71.1%. Iemand is actief lid wanneer diegene onderdeel is 
van een commissie, genootschapsvoorzitter is, of minstens om de week bij een activiteit 
aanwezig is. Het grote verschil in activiteit tussen eerste- en tweedejaars kan verklaard 
worden doordat eerstejaars eerst nog moeten kijken of SIB wat voor hen is; van de eerstejaars 
die volgend jaar lid blijven, was 68.8% afgelopen jaar actief.  

Demian: heb je een verklaring voor dat als iemand zich uitschrijft waarom dat is? 

Valentine: nee maar dat is wel goed om te vragen als ze zich uitschrijve 

Michael: hoevaalt actief zijn uiteen in er regelmatig zijn versus in een commissie zitten? 

Valentine: Ja daar is beiden naar gekeken. 

Lieselotte: Heb je een idee hoeveel uitschrijvers eertejaars zijn en … 

Miriam: we merken dat er steeds meer mensen zich laat uitschrijven 

Richard: heb je absolute getallen?  

Valentine: Ja maar dat staat in mijn telefoon dus dat is nu een beetje awkward om op te 
zoeken. 

Aiso: Bij eens in de twee een bij een activiteit zijn? 

Valentine: Ja, ook bij borrels maar het zijn geen harde cijders ivm met de AVG. 

Kayan: jullie tellen ook actieve leden genootschapsvoorzitters maar worden die dan 
meegeteld als ze niet veel doen? 

Valentine: Ja nu wel maar is wel een goed idee om volgend jaar anders te doen. 

Robert G.: Wat is jullie advies om dingen op dit gebied te verbeteren? 

Valentine: Ja goed bijhouden en dus goed kijken naar: wat bedoelen we met actief? 

Madio: Is er een vergelijking met andere verenigingen? 

Valentine: Nee dat is niet gedaan maar daar zou je bij andere vergelijkbare verenigingen over 
na kunnen denken. 

Demian: Is er data over hoeveel leden na hun 2de jaar nog lid blijven? 

Valentine: Nu zien we dat er veel leden zijn bijgekomen bij de UIT, je ziet dat we uit een 
ledendip komen. 



Miriam: Als je als derde jaars lid nog niet bent gebonden kun je daar als CI misschien niet 
superveel aan doen dus het is beter om naar 1 en 2 dejaars te kijken. 

Wouter: En de totale aantal uitschrijvers? 

Valentine: Dat komt zo bij Claartje. 

Li-an Middelkoop: is er nagedacht over 2de3 en 3de jaars actief mee te nemen naar 
introductiemomenten? 

Valentine: Ja goede vraag, hoe we het normaal gesproken doen is nieuwe leden stimuleren 
mee te gaan en elke keer dat ze nee zeggen ze voor de volgende keer te vragen. En ook 
ouderejaars worden gestimuleerd maar meer casual, face to face want je kent ze vaak al beter. 

Beleidsdoel 4 

Eefje: Dit doel is deels behaald. Er is op een consistente manier gepromoot naar externen, 
door elke week op vaste momenten berichten te plaatsen op verschillende social 
media-platformen. Dit zorgde ervoor dat gemiddeld 24.2 van de 57 bezoekers bij een lezing 
externen waren (42,5%). 

Tijdens de UIT 2019 zijn er door het UIT-bestuur hervormingen doorgevoerd die de 
naamsbekendheid van SIB erg ten goede kwamen. Zo was ons hele programma terug te 
vinden in de officiële app en kregen we tijdens de parade een speciaal introductiepraatje. Dit 
leidde tot een recordaantal nieuwe leden (37) tijdens de UIT. 

Het afgelopen jaar is er vooral hard gewerkt aan het leggen van een grondige basis om een 
soortgelijk doel in de toekomst meetbaarder te maken. Dit is gebeurd door te focussen op 
SEO en statistieken bij te houden van alle sociale media platformen en de website, 
bijvoorbeeld door middel van een Facebook Business-account. Zo is er meer transparantie 
over de online zichtbaarheid van de vereniging gecreëerd. Je ziet hier twee afbeeldingen van 
het programma Google Search Console. Je ziet dat ten tijde van de oude site we net iets meer 
vertoningen op Google hadden, maar door de nieuwe website en de verbeteringen op het vlak 
van SEO zie je dat onze positie in de zoekmachines verbeterd is en dat mensen ook sneller 
daadwerkelijk onze website bezoeken n.a.v. een vertoning op Google. Zodra bezoekers 
eenmaal op onze website zitten duurt het ook langer voordat ze de website vervolgens weer 
verlaten. Dat geeft aan dat onze website gebruiksvriendelijker is en relevante content 
weergeeft. Ondanks deze verbeteringen valt er voor SIB ook nog veel te behalen op dit punt, 
maar de basis is gelegd. 

Ook uitte de grotere naamsbekendheid zich onder andere in meer volgers op Facebook (van 
1.346 op 17 augustus 2018 naar 1.578 op 17 augustus 2019), maar het beoogde doel van een 
groei van 25% in Facebookvolgers is daarmee niet gehaald. Dit is in lijn met het dalende 
aantal actieve Facebook-gebruikers in Nederland. Daarentegen zijn onze volgers op Instagram 
verdubbeld in het afgelopen jaar (18-08: 260 volgers). De verwachting is dat het aantal 
Facebookvolgers steeds minder hard zal groeien, vanwege het dalende aantal Nederlandse 
gebruikers. Anderzijds wordt Instagram een steeds populairder medium, dus hier liggen nog 
veel kansen voor SIB in de toekomst. 

Wouter: Ik ben te oud voor instagram maar is dat actief gebruikt dit jaar? 



Eefje: Ja zeker, ook veel nieuwe functies gebruik gemaakt zoals highlights en verhalen maar 
het kan nog meer dus dat is een tip voor volgend jaar. 

Wouter: kun je ook events maken voor lezingen op instagram? 

Eefje: N,ee maar het is van hetzelfde eigendom dus je kunt wel dezelfde advertenties laten 
runnen. 

Kayan: Je zegt dat de Nederflandse facebookgebruikers afnemen en dat beaam ik maar heb je 
ook iets van de engelstalige teksten teruggezien qua statistieken? 

Eefje: Nee ik moet zeggen nog niet. Is ook moeilijk om te zien omdat een groot deel ook naar 
Utrecht komt. Wat wel belangrijk is dat wereldwijd Facebook wel groeit. 

Kayan: Ja advies is dan waarschijnlijk dan om te kijken naar taal ipv woonplaats? 

Eefje: Ja. 

Demian: Moeten we als vereniging tevreden zijn dat er misschien minder externen komen als 
er meer SIbbers komen? 

Eefje: Uhm dat zal wellicht iets dalen (het percentage) maar dan moet je kijken naar de 
inhoud van het percentage: zijn er echt minder externen of meer mensen in totaal. 

Rosalie: ik ben wel benieuwd naar de pieken en de dipjes. En op welke momenten we extra 
hard moeten inzetten qua promotie? 

Eefje: ja het is moeilijk om er iets over te zeggen omdat het echt per dag kan verschillen. De 
zomer herken je wel terug maar los daarvan zie ik het niet. 

Kayan: Heel veel van de pieken en dalen zitten op weekenden. 

Demian: Rond mei zie je het heel hoog worden, waarschijnlijk door de lading nieuwe 
studenten die zich aanmeldt en gaat zoeken naar een geschikte vereniging. 

Robert G. wordt er ook rekening gehouden met de website? 

Eefje: ja ik heb geprobeerd het eerste jaar gekeken naar wleke praktische dingen alvast 
konden worden ingevoerd. 

Michael: je geeft aan dat het heel goed ging met de uit maar hoe zit het gedurende de rest van 
het jaar? 

Eefje: Ja de KBR ging niet top qua opkomst omdat deze erg vroeg in het jaar was ivm het 
gala, het zat ook dicht op het septemberkamp. De LIT ging vrij gemiddeld, dat waren er 6. 

Ilmar: Hoeveel internationale leden zijn er bijgekomen? 

Eefje: Voor alsnog drie en die doen hun volledige bachelor hier maar morgen staan we op de 
internationals info dag dus daar hopen we winst te halen. 

Nian: Wat zijn jullie plannen ivm de site die we nu jebben en de site waar nog aan gewerkt 
wordt? 

Eefje: Mijn inziens moeten we wel wachten op de site die komt omdat daar veel meer 
mogelijk is dan op de wordpress site die we nu hebben. Die is lekker makkelijk maar de 
nieuwe site levert wel veel nieuwe dingen op. 



Mimi: Wat is nu het tijdsbestek van de nieuwe site? 

Eefje: Dat durf ik niet te zeggen maar ik weet wel dat de achterkant helemaal af is en dat 
alleen het design, de voorkant van de website, nog moet komen. 

Kayan: Hoe zit het met de continuiteit van de website? Wie gaat hem updaten en bijhouden 
etc? 

Eefje: Daar is de ICTcie voor in eerste instantie en dan lijkt het me handig om als die site af is 
dat de ICTcie dan met het bestuur gaat zitten om het onderhoud enzo te bespreken. 

Beleidsdoel 5  

Valentine: de genoot- en gezelschappen actiever maken. 

Dit doel is behaald. Dit jaar zijn de genoot- en gezelschappen samengevoegd tot één concept, 
en zijn ze allebei onder de noemer ‘genootschap’ geschaard. Door ze samen te voegen en ze 
voortaan aan dezelfde regels te laten voldoen, werd getoond dat inhoud en gezelligheid hand 
in hand gaan. Om de activiteit van genootschappen te stimuleren, zijn er aan het begin van het 
jaar richtlijnen gesteld waaraan een actief genootschap moet voldoen. Daarnaast heb ik aan 
het begin van het jaar samengezeten met alle genootschapsvoorzitters om verenigingsbrede 
activiteiten in te plannen en heb ik  gedurende de rest van het jaar regelmatig contact met hen 
gehad.  

Het doel was om aan het einde van het jaar minimaal zes actieve genootschappen te hebben. 
Dit is gelukt: momenteel kent SIB tien actieve genootschappen. Genootschappen zijn actief 
wanneer zij aan het genootschapsregelement voldoen (dit houdt o.a. in dat ze minimaal zeven 
leden hebben en minimaal vier activiteiten per jaar organiseren, waarvan één 
verenigingsbrede activiteit). 

Deze actieve genootschappen hebben niet alleen veel georganiseerd voor hun eigen leden, 
maar hebben ook allemaal bijgedragen aan de vereniging als geheel: dit jaar hebben de 
genootschappen in totaal 21 verenigingsbrede activiteiten georganiseerd, vorig jaar hebben de 
genoot- en gezelschappen er samen 6 georganiseerd.  

Het samenvoegen van de genoot- en gezelschappen is goed bevallen; door ze aan dezelfde 
regels te laten voldoen, kwam dit de overzichtelijkheid ten goede. Ook het stellen van een 
minimum aantal activiteiten voor genootschappen om te mogen blijven bestaan is goed 
bevallen, omdat er op die manier een duidelijk overzicht is ontstaan van actieve 
genootschappen. Daarnaast bleek het instellen van minimaal één verenigingsbrede activiteit 
per jaar ook een succes, omdat dit een leuke en laagdrempelige manier was voor leden om een 
keertje kennis te maken met een genootschap. Verder is het aan te raden om ook aankomend 
jaar als CI regelmatig contact te hebben met genootschapsvoorzitters: op die manier weet de 
CI hoe het ervoor staat met een genootschap en kan hij de activiteit van genootschappen 
stimuleren.  

Klaske: Ten eerste mijn complimenten! Heb je een verklaring vopr dat het zo goed gaat en 
wat is je advies? 

Valentine: Ja nou het helpt om ze als een soort commissies te behandelen en zicht houden op 
wat hun plannen zijn en data te prikken voor activiteiten met de voorzitters. 



Rosalie: Ik sluit me aan bij Klaske. Ik had een vraag over het creëren van duidelijkheid, hoe 
weet je dat er meer duidelijkheid is? 

Valentine: Uhm ja ik moet wel zeggen dat het misschien meer mijn eigen interpretatie is. 
Maar het is ook gedaan om aan te geven dat inhoud en gezelligheid niet gescheiden hoeft te 
zijn. 

Beleidsdoel 6 

Valentine: De bouwstenen leggen voor de internationalisering van SIB-Utrecht. 

Dit doel is behaald. Op de Beleids-ALV in oktober is een tweejarenplan voor 
internationalisering gepresenteerd. Aan de hand van de reacties hierop zijn drie Leden 
Inspraak Momenten (LIMs) georganiseerd. Met de feedback en de discussies die tijdens deze 
LIMs zijn gevoerd, is tijdens de Halfjaar-ALV in februari een vernieuwd tweejarenplan 
gepresenteerd wat toen is ingestemd door de ALV. Sinds februari is dit plan in werking 
getreden, waarin internationalisering stapsgewijs wordt doorgevoerd. Ook is er in deze 
periode één internationale student lid geworden, waardoor gelijk de eerste ervaringen met een 
international binnen de vereniging opgedaan konden worden. 

Een andere bouwsteen voor internationalisering waar dit jaar aan gewerkt is, was het creëren 
van draagvlak onder de leden. Dit is gemeten door middel van een enquête die van de zomer 
verspreid is en is ingevuld door 39 leden. De enquête bestond uit een combinatie van gesloten 
en open vragen, en is door 39 leden ingevuld. Uit de enquête bleek dat het merendeel van de 
leden positief tegenover de internationalisering van SIB staat. Wat betreft de toegankelijkheid 
van Engelstalige activiteiten gaf 79.5% aan deze erg toegankelijk te vinden en stond 15.4% 
hier neutraal tegenover. Bovendien zei 71.8% internationalisering een mooie toevoeging te 
vinden aan de vereniging en stond 10.3% hier neutraal tegenover. Kortom kan aan de hand 
van de enquête geconcludeerd worden dat onder de leden ruim draagvlak is voor de 
internationalisering van de vereniging.  

Aangezien het creëren van draagvlak voor internationalisering stapsgewijs gaat, was het doel 
dat aan het einde van dit jaar minstens 60 procent van de leden van SIB achter 
internationalisering staat. Dit is gelukt. 64.1 procent zei achter de eerste bouwstenen die tot nu 
toe voor de internationalisering van SIB zijn gelegd, te staan. 25.6 procent gaf aan neutraal te 
zijn.  

De feedback van dit internationale lid over het afgelopen halfjaar was erg positief: hij gaf aan 
dat SIB hem erg heeft geholpen in het overkomen van zijn eenzaamheid en heimwee in 
Nederland, wat aangeeft hoe groot de impact van een vereniging kan zijn. Hij vond het 
makkelijk om mensen te vinden binnen SIB met wie hij goed overweg kon, door de diversiteit 
onder de leden en hij had het gevoel warm verwelkomd te worden binnen de vereniging. 
Echter, er waren ook momenten waarop hij in een groep was waar bijna alleen maar 
Nederlands werd gesproken, wat hem een ongemakkelijk en naar gevoel gaf. Hij gaf aan dat 
hij wel begreep dat niet iedereen altijd Engels wil praten, maar desondanks moeten dit soort 
situaties natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden. Soms vertaalde iemand voor hem wat 
er gezegd werd als er in het Nederlands gesproken werd, wat hij als erg fijn ervoer. Ook 
opperde hij het idee om elke internationale student te koppelen aan een Nederlandse 
taalpartner, waarbij de geïnteresseerde Nederlandse student dan de moedertaal van de 
internationale student kan leren en vice versa, en op die manier een culturele uitwisseling te 
stimuleren. Het is dan ook zeker aan te raden om aankomend jaar het animo onder de leden te 



peilen voor een dergelijk format. Hij gaf aan dat één van de leukste dingen van SIB dan ook 
was dat het hem echt een kans gaf om een kijkje te nemen in het Nederlandse studentenleven, 
onder andere door zijn geslaagde deelname aan de Kookcommissie. 

Door het bestuur is het tweejarenplan tot nu toe ook goed bevallen. De taken die stonden 
gepland voor het eerste halfjaar, bleken haalbaar te zijn. Omdat de verschillende 
veranderingen die internationalisering met zich meebrengt over een langere periode verdeeld 
zijn, bleek overschakelen dan ook relatief makkelijk te gaan. Daarnaast hebben wij de 
omgang met het eerste internationale lid als erg positief ervaren en hadden wij het gevoel dat 
hij ook echt wat toevoegt aan de vereniging, zowel qua sfeer als qua (culturele) verrijking van 
gesprekken.  

Michael: Je gaf aan dat er bij de ledeninspraakmomenten 14 leden waren, was dat in totaal? 

Valentine: Ja in totaal. 

Michael: Wat heb je gedaan om een breder perspectief te krijgen? 

Valentine: We hadden drie momenten op verschilllen data en tijden gedaan. We hebben 
gepromoot op verschilende kanalen en mensen persoonlijk aangesproken. Maar het kan 
misschien nog meer maar ik vind het lastig om te zeggen hoe. 

Li-an Middelkoop: Is het mogelijk om het beleidsplan op de borrel te hebben liggen? 

Valentine: Ja dat zou kunnen en we zouden het ook op de borrel kunnen doen. 

Miriam: Ik vind dat je grenzen mag stellen aan hoe toegankelijk je het moet maken. Er ligt 
ook verantwoordelijkheid bij de leden. 

Klaske: Ja ik ben het eens met Miriam. Een ander punt, het buddysysteem, dat vind ik een 
heel goed idee en ik wil zgegen dat het een heel goed idee is om dat in te zetten in de 
promotie, dat je ook de Nederlandse taal kan leren. 

Eefje: Ja inderdaad, tijdens de UIT zijn er ook echt mensen naar me toegekomen die de taal 
willen leren. 

Rosalie: Maar buddy go dutch is daar toch ook al voor? 

Miriam: Maar daar het werkt niet daar! 

Valentine: Haha ja ik weet er van. 

Rosalie: Misschien een samenwerking? 

Valentine: Ja dat zou kunnen. 

Miriam: Uit ervaring weet ik dat het bij BGD niet werkt dus als wij het wel werkend maken 
dan is dat top: winst! 

Mimi: Ja ik heb die ervaring ook en bij SIB kan de rest er ook een rol in spelen. 

Michael: ESN is in Utrecht de enige niet buddy systeem ESN maar daar kan je advies vragen. 

Kayan: ik ben beniuwd of er ook naar andere systemen is gekeken. 

Valentine: Ja. 



Wouter: Nog een klein dingetje vanuit de kascie maar op een gegeven moment was een 
activiteit vrij laat geincasseerd maar toen kwamen we er achter dat het NL bankrekening 
avvount niet meer bestond dus denk er aan om tijdig te incasseren. 

Jaleesa: Bespreken per hoofdstuk.
21:45-22:15 

Hoofdstuk 3 

Valentine: Bedanken commissieleden. 

Om waardering te tonen voor het werk dat de commissieleden hebben gedaan zijn ze op 
verschillende manieren persoonlijk bedankt. Zo kregen de leden van de projectcommissies 
aan het eind van de door hen georganiseerde activiteit een persoonlijk bedankje. Het geven 
van dit cadeautje ging gepaard met een woord van dank van de CI of CPS over de inzet van 
de commissie en de dank hiervoor vanuit het bestuur. De leden van de bestuurs- en 
doorlopende commissies werden in juni bedankt door middel van een 
commissiebedankmiddag, die bestond uit een rondleiding door de Botanische Tuinen en een 
picknick. Deze opzet was nieuw: voorheen werden doorlopende commissies bedankt met een 
klein cadeautje en de bestuurscommissies met een picknick. De nieuwe opzet van dit jaar 
beviel erg goed. Het was een gezellige en goed bezochte middag, met positieve reacties van 
de bezoekers. Het is dan ook aan te raden om volgend jaar ook weer gebruik te maken van een 
soortgelijk concept. 

Valentine: Galacommissie. 

Afgelopen jaar was SIB-Utrecht verantwoordelijk voor het organiseren van het 
SIB-Nederland gala dat jaarlijks plaatsvindt. Omdat het om een groot project gaat, viel de 
commissie, die bestond uit vijf leden, dit jaar direct onder het bestuur en is het aangestuurd 
door de CI. Het gala vond plaats in november en had als thema ‘Monte Carlo’. Met meer dan 
160 verkochte kaartjes was het gala uitverkocht en het was dan ook een groot succes!  

Jaleesa: reünistencommissie  

Dan ga ik het nu hebben over de nieuw opgerichte reünistencommissie. Het idee was dat deze 
commissie, met financiële ondersteuning van NGIZ-Utrecht, twee activiteiten zou 
organiseren. Deze activiteiten zouden bestaan uit een lezing en een borrel. Wegens 
verschillende omstandigheden is dit slechts één keer gelukt. Het ging hierbij om een lezing 
over de Europese Unie in het Academiegebouw met een aansluitende borrel. Er was nog een 
andere datum gepland, maar helaas kon er door miscommunicatie te laat gestart worden met 
de promotie. Aangezien de opkomst van de activiteit niet in verhouding stond met de moeite 
die hiervoor gedaan moest worden, is er besloten een andere weg in te slaan. NGIZ-Utrecht 
was het ermee eens dat de samenwerking zoals deze nu is niet voordelig is voor beide 
partijen. Daarom is er besloten om de samenwerking stop te zetten. SIB-Utrecht kan nog 
steeds twee keer per jaar aanspraak maken op het geld (wat eerst bestemd was voor de 
gezamelijke bijeenkomsten). Dit kan voor evenementen die over de geschiedenis of de 
actualiteit van de internationale betrekkingen gaan en in Utrecht plaatsvinden. Deze conclusie 
betekent ook dat de reünistencommissie op wordt geheven, dit ook met het oog op capaciteit 
en het afgenomen enthousiasme voor deze commissie. 



Michael: betekent dit dat NGIZ het lezingenprogramma kan sponsoren of moeten dat losse 
activiteiten zijn? 

Jaleesa: Ja dat kan opzich wel, zolang het onderwerp aansluit  

Hoofdstuk 4 

*Praatje Claar* 

Wouter: Je zei dat er twee datalekken fouten waren? 

Claartje: allebei BCC. 

Wouter: En heb je informatie over de totale ledengroei vs totale ledenkrimp? 

Claartje: Er zijn relatief weinig uitschrijvingen onder de eerste en tweedejaars, vooral onder 
mega ouderejaars. 

Wouter: Maar gegroeid of gekrompen? 

Claartje: We zijn een heel klein beetje gekrompen. 

Madio: hoeveel reunisten zijn er bij gekomen? 

Claartje: Weet ik niet uti mn hoofd, denk 15-20 procent ofzo, ben er actief achteraan gegaan. 

Kayan: AVG, hebben jullie erover nagedacht om op andere manieren de mail te versturen? 

Claartje: Nee dit doen we natuurlijk met de esib, maar zou niet weten wat de andere 
mogelijkheden zijn, zouden we ons in kunnen verdiepen. 

Kayan: ja mailchimp is chill, wat jullie nu ook al voor de esib gebruiken. Andere optie om te 
kijken cc adressen te weigeren via mail ofzo. 

Rosalie: wat is langduring niet contributie betalen? 

Claartje: meer dan 1 jaar? 

Corné: 2 jaar inderdaad. 

Ilmar: Geldt ook voor kleine activiteiten dat wanneer een voorzitter mailt dat dat in de BCC 
moet? 

Claartje: Ja dat klopt. 

Ilmar: Oké dat wist ik niet, geef dit dus duidelijk door aan voorzitters of centraliseer het 
systeem. 

Miriam: misschien ook handig om in de inwerking mee te geven dat dit ook geldt voor 
whatsapp groepen. 

Demian: Het hok is nu weg, alles is op de kamer, krijgen we in de toekomst een hok terug? 

Claartje: Nee,waarschijnlijk blijft het voor altijd bij deze kamer omdat we al relatief veel 
ruimte hebben binnen het volle pnyx. 

Fayrouz: Plus het past prima in de huidige kamer. 

Claartje: We hebben wel een poging gedaan bij de universiteit maar dat sloeg helaas niet aan.  



Hoofdstuk 5 

De begroting zoals vastgesteld op de Beleids-ALV van 19 oktober 2018, en gewijzigd op de 
Halfjaar-ALV van 27 februari 2019, is gehandhaafd. De totale inkomsten zijn lager 
uitgevallen dan begroot, dit komt vooral door de tegenvallende contributies en donateurs. In 
het verenigingsjaar 2018-2019 heeft de kascommissie vier kascontroles uitgevoerd, ter 
ondersteuning in oktober, voor het financieel halfjaarverslag in januari en tweemaal in 
augustus voor het financieel jaarverslag.  

Verder heb ik de rekeningen in de gaten gehouden, commissies begeleid, en was er een extra 
korting voor organiserende leden en bestuursleden van de galacommissie tijdens het 
SIB-Nederland-gala. 

Qua Acquisitie heb ik samen met de AC de Simulatie 2018 afgerond, de Grote Reis 2018, het 
Lezingenprogramma 2017-2018. Verder is de KIP aangevraagd en afgerond en is ook het 
lezingenprogramma 2018-2019 afgerond. 

 Voor 2019-2020 zijn we afgewezen door het August Fentener van Vlissingen fonds, wegens 
veel aanvragen. De Gravin van Bylandtstichting heeft niet gereageerd op onze aanvraag. 
Telefonisch en via de mail geven zij geen gehoor. 

Indien het vfonds toezegt, gaat er maximaal 1800 euro uit de reserve. Mochten ze dit niet 
doen, zouden ze zichzelf tegenspreken, ze hebben namelijk al beloofd om toe te zeggen, en 
zou er meer uit de reserve moeten. 

Lieselotte: Ik stel voor om vragen na het financieel jaarverslag te behandelen omdat je dan 
een totaler plaatje hebt. 

Hoofdstuk 6 

Fayrouz: Dit is in grote mate al behandeld bij doelstelling 1 en 2. Mochten er nog vragen 
over zijn, dan kunnen we die nu beantwoorden.  

Hoofdstuk 7 

Valentine: Vertrouwelijke imago IC. 

Er is dit jaar aan gewerkt om het vertrouwelijke karakter van de IC te versterken. Er is 
gestreefd netjes om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie en om klaar te staan 
voor leden als vertrouwenspersoon. Dit is bewerkstelligd door het vertrouwelijke karakter van 
de IC regelmatig te evalueren tijdens IC-vergaderingen en door nieuwe IC-leden een 
inwerking te geven waarin de vertrouwelijke rol van de IC duidelijk uitgelegd en benadrukt 
werd. Door het jaar heen lijkt het vertrouwelijke karakter van de IC inderdaad sterker te zijn 
geworden: dit was te merken aan de positieve feedback vanuit het bestuur en de IC zelf, en 
ook vanuit leden. 

Valentine: Tussentijdse ledenenquête.  

Dit jaar is er naast de jaarlijkse ledenenquête die in de zomer is verspreid, ook een tussentijdse 
ledenenquête verspreid in januari. Het doel van deze tussentijdse ledenenquête was om te 
meten in hoeverre leden zich thuis voelen bij SIB en het gevoel hebben hun plekje gevonden 
te hebben binnen de vereniging. Ook was er ruimte om andere feedback te geven. Deze 
tussentijdse ledenenquête is goed bevallen omdat de hierdoor verworven feedback kon 
worden gebruikt in de tweede helft van het verenigingsjaar, bijvoorbeeld over de houding en 



toegankelijkheid van het bestuur en hoe gemakkelijk leden het ervaren om lid te worden van 
een commissie en/of genootschap. Daarnaast is het ook goed bevallen om tijdens de 
inwerking van de aankomende CI niet alleen feedback van het einde van dit jaar te hebben, 
maar om ook feedback na de eerste helft van het jaar te hebben.  

Hoofdstuk 8 

Fayrouz: Dit is in grote mate al behandeld bij doelstelling 2. Mochten er nog vragen over 
zijn, dan kunnen we die nu beantwoorden. 

Hoofdstuk 9 

Promotie 
In het kader van het internationaliseringstraject is veel promotie tweetalig geworden. 
Daarnaast zijn er Engelstalige informatiefolders ontworpen, besteld en uitgedeeld. Er is 
intensief contact geweest met de UU en de HU over het promoten van SIB onder hun 
internationale studenten. Zo was er een algemeen promotiebericht te zien op de schermen van 
de HU-gebouwen en in de nieuwsbrief voor internationale studenten van de UU. Tot slot 
staan we  morgen voor het eerst op de Orientation Day van de UU met een kraampje. Samen 
met de PSC is er ook nagedacht over Engelstalige slogans, zoals ‘Enjoy, Explore, 
Experience’. 
 
Dit jaar nam de PSC de taken van het promotieteam over op de dinsdagavond en dit beviel erg 
goed. Concreet hield dit in dat één PSC’er als aanspreekpunt voor externen in de zaal 
fungeerde, om zo potentiële leden te enthousiasmeren voor SIB. Hier bleek genoeg 
mankracht, inzet en motivatie voor te zijn vanuit de commissie. 
 
Het promoten van SIB-merchandise heeft extra veel aandacht gekregen in 2018-2019. Er is 
een nieuwe verjaardagskalender gemaakt en is er veel oude merchandise uitverkocht 
(zadelhoesjes, zonnebrillen, oude truien). Verder heeft er in alle vier edities van de SIB-Link 
een unieke 
merchandise-pagina gestaan en is er een merchandisehoekje ingericht op de bestuurskamer, 
zodat leden altijd kunnen zien welke merchandise er beschikbaar is. Er is relatief weinig 
nieuw promotiemateriaal gekocht, aangezien er vorig jaar veel nieuw materiaal gekocht is en 
we nog meer dan genoeg op voorraad hadden. Als aanvulling op ons huidige 
promotiemateriaal is er geïnvesteerd in SIB-reistandenborstels. 
 
Het afgelopen jaar is er veel gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende vormen van online 
promotie, denk hierbij aan doelgerichte advertenties via Facebook en Instagram. Daarnaast is 
er op Instagram veelvuldig gebruik gemaakt van ‘Instagram stories’ en ‘Highlights’. Dit 
zorgde voor meer binding met de leden en het zorgde ervoor dat geïnteresseerden een beter 
beeld kregen van de sfeer bij SIB. Mede hierdoor is het aantal volgers op Instagram 
verdubbeld. Voor het lezingenprogramma werd gepromoot via diverse evenementensites en 
werden er studie- en studentenverenigingen benaderd door leden van de PSC. Verreweg de 
belangrijkste online agenda is de UITagenda en iedere maand hebben een aantal lezingen van 
SIB hierin gestaan. 
 



Demian: Je zei over de schermen van de HU, heb je ook de UU schermen geprobeerd? 
Eefje: Ze hebben het ons niet aangeboden maar we hebben er niet specifiek naar gevraagd dus 
het is wel een goed idee. 
Li-An Middelkoop: Begrijp ik het goed dat we op de schermen alleen voor internationale 
studenten promoten? 
Eefje: Ja want dat mocht alleen van de HU omdat we anders teveel worden voorgetrokken op 
andere verenigingen. 
Michael: Is het mogelijk om cijfers te hangen op merchandise? 
Eefje: Ja zeker een goed idee. Er is dit jaar wel een inventaris gemaakt dus dat is cijfers 
maken makkerlijker. 
 
Sponsoring 
 
Net zoals vorig jaar is er dit jaar besloten om in te zetten op €2.000 aan overige 
sponsorinkomsten. De uiteindelijke inkomsten zijn echter lager uitgevallen dan gehoopt. 
Tijdens de Halfjaar-ALV van 2019 is dan ook besloten om het doel realistisch bij te stellen 
naar €1.300. Het uiteindelijke behaalde bedrag is €1.156,05. Dit bedrag is hoger dan de 
overige sponsorinkomsten van vorig jaar (€730 in 2017-2018), maar het aanvankelijke doel 
van €2.000 is niet behaald. Veel bedrijven willen geen financiële bijdrage leveren, maar 
willen alleen sponsoren in natura. Daarnaast willen veel bedrijven eerst resultaten zien 
voordat ze geld geven. Bijvoorbeeld: voor iedere werknemer van SIB-Utrecht die bij bedrijf 
X gaat werken, krijgt SIB een bepaald bedrag uitgekeerd. Als kleine vereniging zijn we helaas 
niet in staat om voor ieder bedrijf zoveel werknemers te werven, dus is het niet haalbaar om 
dit soort samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan. Het afgelopen jaar zijn er in totaal 93 
bedrijven benaderd (ter vergelijking: 78 bedrijven in 2017-2018) met een 
samenwerkingsvoorstel en dat heeft geleid tot acht succesvolle nieuwe samenwerkingen en 
één contractverlenging. Er waren ook een aantal samenwerking in natura. Dit heeft geleid tot 
korting op een aantal Haphops, zoals bij El Mundo en bij de Salsashop. Daarnaast mochten 
we tijdens de UIT 2019 een fiets van Adelaarfietsen verloten en hebben we korting gekregen 
op het eten van Eazie tijdens het eettafelschema. 
 
Wat betreft SIB-Nederland is er dit jaar één nieuwe sponsor bijgekomen, namelijk OOM 
Verzekeringen. In totaal waren de sponsorinkomsten via SIB-Nederland €265,90. 
Miriam: Is dat voor heel SIB-NL? 
Eefje: Nee dat is wat Utrecht ontvangen heeft. 
Heleen: Wat wordt er meegegeven van sponsoring aan het nieuwe bestuur? 
Eefje: Ja dat 2000 euro niet realistisch is. 
 
 
Commissies 
Dit jaar lag de focus op het uitbreiden en verduidelijken van de taken van de PSC. Zo kwam 
er een extra taak bij op de dinsdagavond en kreeg de commissie meer zelfstandigheid bij het 
promoten van lezingen vooraf. Zoals eerder genoemd heeft de commissie ook actief 
meegedacht bij het brainstormen over promotiepraatjes en online zichtbaarheid. Tot slot is er 



een inwerkingsprotocol geschreven om de inwerking van nieuwe PSC-leden meer te 
structureren. 
 
Het afgelopen jaar is er een nieuwe UIT protocol gemaakt dat is gebaseerd op de evaluaties 
van de afgelopen twee jaar. Dankzij hervormingen van het UIT-bestuur kwam er meer 
aandacht voor de kleine verenigingen. Zo was ons programma terug te vinden in de UIT-app. 
Dit heeft geleid tot 37 inschrijvingen tijdens de week zelf en momenteel hebben we 41 nieuwe 
leden. 
 
Jaleesa: Zijn er verder nog vragen over het jaarverslag? Nee? Met de volgende hamerslag is 
het jaarverslag van het verenigingsjaar 2018-2019 (met de besproken wijzigingen) 
goedgekeurd. 
 
HAMEREN 
Dan gaan we door naar punt 10: Financieel Jaarverslag 
 
Punt 10: Financieel Jaarverslag  
22:15-23:05 
Jaleesa: Allereerst wil ik graag de kascommissie de gelegenheid geven om iets te zeggen 
over dit punt. Wie van de kascommissie mag ik het woord geven? *Lieselotte praat* 

Jaleesa: Ik geef dan nu het woord aan Corné, die het financieel jaarverslag zal presenteren.  

Corné: Het financiële jaar 2018-2019 is voorspoedig verlopen. Ondanks ietwat tegenvallende 
inkomsten is het jaar met een overschot van 4,54 afgesloten. Dit is behaald door door nodige 
bezuinigingen door te voeren, tevens waren meevallende kostenposten hier een hulp bij. In 
totaal zijn er vijf posten over budget gegaan, per post zal ik erop ingaan wat hier gebeurd is.  

Dan wil ik graag beginnen met de activa.  

Activa 

Over het hoge bedrag op de ING-Betaalrekening. Gedurende het reces zijn meerdere subsidies 
binnengekomen, de bankpas lag veilig in de kluis. SIB-Utrecht heeft dus geen risico gelopen 
door een hoog bedrag op haar betaalrekening te hebben in deze periode. Het grootste gedeelte 
van dit bedrag wordt op de ASN-Spaarrekening gestort. 

Over de exacte samenstelling van de debiteuren van de vereniging zal ik later terugkomen.  

Er is een foutieve factuur van het Instituto Cervantes betaald, wegens administratieve redenen 
van het instituut is er een vooruitbetaalde post aangemaakt, welke aangeeft hoeveel minder 
we voor 2018-2019 aan zaalhuur moeten betalen. 

Verder zijn er nieuwe truien aangeschaft, dit is te zien in de groei van de Voorraad 
merchandise. Een gedeelte van de nieuwe truien is verkocht voor de oude prijs à 10 euro in 
plaats van de huidige prijs van 15 euro. Dit verschil is opgevangen vanuit de PSC, à 14,85. 
Dit klinkt misschien als een laag bedrag, dit is echter gecorrigeerd naar de aanschafprijs van 
de truien. 

Zijn er vragen over de activa? 



Passiva 

Dan gaan we door naar de passiva. Zoals eerder gezegd is er dit jaar een baat van 4,54 
opgetreden, dit is terug te zien in het eigen vermogen van de vereniging. 

In het verenigingsjaar 2018-2019 is er een vrije val opgetreden voor het reserve van het 
lezingenprogramma van 1898,10. De reserve is met 1320,61 aangevuld aan het einde van het 
verenigingsjaar. 

Uit het IT-reserve is een nieuwe desktop voor de voorzitter aangeschaft, de vorige voldeed 
namelijk niet meer. Hiernaast is er door het vorige bestuur in augustus 2018 een nieuwe 
lezingenlaptop aangeschaft, deze is uiteindelijk ook uit deze reserve gekomen.  

Het lustrumreserve is met 842,50 aangevuld. Hierdoor hoeven er in de komende twee jaren 
geen grote bedragen zoals deze in de reserve gestopt te worden. 

Na een foutieve factuur wachten wij nog steeds af of we een nieuwe krijgen om het 
congresreserve aan uit te geven. Het gaat hier om een factuur van het congres in 2018. 

Het bedrag dat wij overhadden na het opheffen van de SIC-rekening is in een reserve gestort, 
voor het geval de SIC nieuwe statuten wil opstellen, dit staat namelijk op de planning. 

Op de crediteuren kom ik later terug. 

Er zijn voorzieningen aangemaakt om te zorgen dat we het 38ste bestuur ook in augustus nog 
geld uit kon geven.  

Zijn er vragen over de passiva? 

Lieselotte: Ik wild een opmerking maken. De reserve is ongeveer 10000 maar er komt elk 
jaar maar 800 euro bij en de komende jaren moet er dus veel uit worden gehaald, zodat we er 
over ongeveer 2 jaar doorheen zijn. 

Inkomsten 

Dan gaan we naar de inkomsten 

De leden- en reünistencontributie vielen ietwat tegen, er is wel een logische redenering te 
maken dat wanneer de UIT volgend jaar goed gaat deze in het jaar 2020-2021 een stuk stijgt.  

Verder heeft SIB-Nederland een nieuwe sponsor voor dit jaar gevonden, hierdoor vallen de 
inkomsten hoger uit dan gedacht. 

De donateurs vallen ook ietwat tegen, een groot aantal is in augustus geincasseerd. Er is een 
grote kans dat deze post hoger uitvalt, gezien deze vrij conservatief inbegroot is, en mijn 
opvolger dus een meevaller krijgt op haar begroting. 

Naar de onvoorziene inkomsten kijken we zometeen. 

Qua incidentele sponsoring heeft Eefje goed werk verricht. Het is altijd een uitdaging om 
richting de 2000 te kruipen, of het later naar 1500 bijgestelde bedrag. Echter is het op zich al 
een prestatie om meer dan 1000 euro op te halen aan sponsoring, gezien de resultaten van de 
afgelopen paar jaar. 

Zijn er vragen over de inkomsten? 



Mimi: Het ledenaantal van de HU, is dat naar beneden gegaan en gaat het omhoog met de Uit 
en komt de contributie van de HU misschien in gevaar? 

Corné: Er zijn dit jaar wel veel HU studenten geworven. De HU heeft net gecontroleerd en de 
subsidie voor de komende 5 jaar staat vast. 

Wouter: is de map teruggevonden? 

Corné: ja 

Kayan: Hoeveel structurele donateurs zijn daar bijgekomen? 

Corné: Nee niet bijgekomen maar wel stabiel. 

Lieselotte: Ik had wel een grote meevaller dus ik denk dat met de juiste inzet het wel 2 keer 
zo hoog kan worden dus dat wil ik meegeven aan het komende bestuur. 

Onvoorziene inkomsten 

Er is een kasverschil opgetreden na de wissel, deze is te zien op dit overzicht.  

Ook is er een overschot opgetreden op de congresrekening, dit is onze voornaamste 
onvoorziene inkomst. 

Er zijn voorzieningen afgeboekt, dit is iets wat ieder jaar voor het halfjaarverslag al wordt 
gedaan. 

De locatie van de simulatie 2018 bleek gratis, deze crediteur is dus afgeboekt. 

Er is 15 euro ontvangen van de UU-truienactie van de studentencommissie van het U-fonds. 

Aegee- Utrecht heeft 4,16 teveel overgemaakt voor een feest van vorig jaar en dit wilden ze 
niet terug.  

Zijn er vragen over de onvoorziene inkomsten? 

Audrey: Mag ik voorstellen om alleen de opvallende dingen uit te lichten? 

Corné: Ja, goed idee. 

Uitgaven 

Dan gaan we door naar de uitgaven. Deze zijn verdeel over zeven categoriën. Late we 
bovenaan beginnen met Administratie en Bestuur.  

De twee afwijkende posten hier zijn de constitutieborrel en de wissel-alv. Zoals verteld op je 
Halfjaar-ALV is er door de barman op de constitutieborrel te veel drank op de rekening van 
SIB gezet. Na een onderhandeling bleef de schade hier beperkt tot 23,20. 

Dan de 200 ipv de 250 bij wissel-ALV. Dit is goedgekeurd op de halfjaar-ALV en we hebben 
besloten om deze bezuiniging stand te laten houden, gezien 50 euro extra korting op het 
wisseldiner marginaal gezien weinig impact heeft op de rekening die de bezoekers krijgen. 

Zijn er vragen over Administratie en bestuur? 

Kayan: Hoe zit dat met de IT? 

Corné: Dat komt doordat de nieuwe PC van de voorzitter uit de reserve komt. 



Richard: Kan ik daaruit opmaken dat er een bestuurstraining is geweest? 

Corné: Nee want die van de EC komt uit het lezingenprogrammabudget. 

Dan gaan we door naar Commissieondersteuning. Hier is een viertal posten over budget 
gegaan, namelijk de commissiebedankjes, de kookcommissie, het septemberkamp en de 
SIB-link.  

Bij de commissiebedankjes ging het om een aantal bedankjes voor de Kascommissie en de 
RvA. Deze hadden we over het hoofd gezien bij het maken van de begroting van deze post.  

Verder is er de Kookcommissie. Door de hoge opkomst bij de eindejaarsbarbeque moesten er 
noodgedwongen extra boodschappen gehaald worden. Verder was het toetjesdiner uiteindelijk 
duurder dan vooraf inbegroot.  

Dan komen we bij het septemberkamp. Door de vaste kosten van deze locatie is deze post 
hoger uitgevallen dan begroot. Er is inmiddels een andere septemberkamplocatie geregeld 
voor het jaar 2020-2021 en het jaar daarna.  

Dan is er nog de SIB-Link, dit abbonement viel hoger uit dan gedacht. Voor komend jaar zal 
deze dan ook hoger inbegroot zijn. 

Zijn er vragen over Commissieondersteuning? 

Miriam: Opmerking, septemberkamp is nu voor het honderste jaar op rij over budget gegaan 
dus misschien structurele veranderingen doorvoeren. 

Lieselotte; Ja penningmeester ook meer in de gaten houden. 

Miriam: ja misschien ook hogere contributie vragen. 

Annika B.: Lag het niet niet aan de locatie maar de busreis? 

Corné: Nee het lag vooral aan de locatie. 

Audrey: De psc heeft wel heel weinig uitgegevn 

Eefje: Ja er is vorig jaar veel aangeschaft dus dat was niet echt nodig. 

Rosalie: Is de SIBlink ook bedankt? 

Valentine: Ja bij de commissiebedankdag. 

Mimi: Nee dat is niet gebeurd. 

Valentine: Ow, sorry, dat was wel de bedoeling. 

Dan gaan we door naar contributies, eenmalige activiteiten en opbouw reserves. Hier zijn 
geen bijzondere dingen opgetreden anders dat er geen activiteiten met de SIC zijn 
georganiseerd. Ook zijn de reserves met forse bedragen aangevuld.  

Zijn er vragen over de bovenstaande drie categorien? 

Dan komen we aan het einde van de uitgaven.  

Er is extra geld naar het lezingenprogramma gegaan om de reserve te sparen, verder zijn de 
onvoorziene uitgaven onder budget gebleven en is er een baat van 4,54 opgetreden. 

Zijn er vragen over de overige en vaste uitgaven?\ 



Audrey: Waarom is er geen geld uit het ledenpotje? 

Corné: Nou er is een ledeninitiatief ingewilligd en dat was gluhwein bij een vrimibo maar dat 
was zo weinig dat het uit een borrel kon. 

Kayan: Zijn die ideen/initiatieven die niet door zijn gegeaan misschien wel opgeschreven 
zodat ze misschien volgend jaar kunnen? 

Valentine: Ja ze staan in de mail. 

Li-An Middelkoop: wordt er ook gekeken naar een goedkopere lezingenprogramma? 

Corné: Ja is naar gekeken en komt op de beleidsALV in oktober. 

Dan gaan we door naar de onvoorziene uitgaven.  

Er was niet genoeg budget vanuit de UIT beschikbaar om het volledige bedrag van de 
Brusselreis in 2018 te betalen. Verder is door een menselijke fout 10,80 te weinig 
geïncasseerd bij een tweewekelijkse haphop. Er is een fondsenboek aangeschaft voor 
fondsenwerving, deze is samen aangekocht met U.H.S.V. Anteros om kosten te besparen. 
Wegens een tekort op de begroting van een oudbesturenactiviteit, is dit verlies opgevangen 
door de vereniging. Een aantal debiteuren waren verkeerd geschat of ongeldig. Er is een 
voorziening aangemaakt voor de periode augustus.  

Zijn er vragen over de onvoorziene uitgaven? 

Mimi: Waarom moeten leden opdraaien voor oudbestuuractiviteiten? 

Corné: Ja dat is inderdaad een probleem.  

Miriam: Maar als je eerstejaars bent kun je ook niet bij een tweedejaarsactiviteit zijn, als je 
niet in een bestuurscommissie zit kun je niet naar een bestuurscommissieactiviteit. Etc. Het 
gaat hier om onvoorziene uitgaven. Kan je mensen laten opdraaien voor een bedrag waar ze 
niet voor getekend hebben? Antwoord: nee. Dus laten we doorgaan. 

Voorzieningen 

Er zijn voorziening aangemaakt om te zorgen dat we in augustus ook nog geld uit konden 
geven, gezien het boekjaar tot 31 juli loopt.  

Zijn hier vragen over? 

Dan komen we bij de debiteuren.   

Voor degenen die dat niet weten, debiteuren zijn rechtspersonen die SIB nog geld 
verschuldigd zijn. 

Laten we bovenaan beginnen. 

Citybus Express 

De sponsorbijdrages van Citybus Express moeten nog ontvangen worden. 

SIB-Nederland 

De sponsorbijdrage van SIB-Nederland aan SIB-Utrecht voor het jaar 2017-2018 is 
afgeboekt. Gezien de sponsorperiodes in de administratie van SIB-Utrecht en SIB-Nederland 
van jaar verschilden. Voor het jaar 2018-2019 is zij SIB-Utrecht 265.90 verschuldigd. 



Instituto Cervantes 

De sponsorbijdrage voor het jaar 2017-2018 bleek lager dan verwacht. De sponsorbijdrage 
van Instituto Cervantes aan SIB-Utrecht voor het jaar 2018-2019 moet nog ontvangen 
worden. 

U-fonds 

Het U-fonds besloot om de afronding van het Lezingenprogramma 2017-2018 niet goed te 
keuren, wegens de aanschaf van een laptop voor het lezingenprogramma uit het budget, welke 
niet op de vooraf ingediende begroting vermeld stond. Er zijn afspraken gemaakt over de 
toekomstige samenwerking, welke gewaarborgd blijft. De afronding voor het 
lezingenprogramma 2018-2019 wordt in augustus verstuurd. 

vfonds 

De afronding van het lezingenprogramma 2018-2019 wordt in augustus verstuurd. 

VIGU 

De afrondingen van het lezingenprogramma 2017-2018 en de Simulatie 2018 zijn verstuurd 
aan VIGU. Voor het jaar 2018-2019 heeft het fonds 500 euro aan het lezingenprogramma 
toegezegd. Deze afronding wordt in augustus verstuurd. 

 

Consumpties activiteiten I & II 

Dit betreft voorgeschoten consumpties uit het jaar 2017-2018, welke nog geïncasseerd moeten 
worden. 

Ledencontributie 

Een aantal leden heeft de ledencontributie voor het jaar 2018-2019 nog niet voldaan. Een 
enkeling is twee jaar op rij debiteur. 

Achterkant zomer SIB-Link 

Een sponsor heeft zijn bijdrage nog niet betaald voor het verenigingsblad. 

Verhuisbedrijf 

De sponsorbijdrage van Verhuisbedrijf aan SIB-Utrecht voor het jaar 2018-2019 moet nog 
ontvangen worden. 

Cimsolutions 

De sponsorbijdrage van Cimsolutions voor het jaar 2018-2019 moet nog ontvangen worden. 

Overige Debiteuren  

Een aantal bedragen dienen nog in augustus ontvangen te worden. Er zijn nog twee leden die 
septemberkamp 2018 niet hebben betaald. Door een foutieve aankoop met de betaalpas is de 
penningmeester SIB-Utrecht nog €3,43 verschuldigd. Samen met AEGEE-Utrecht zijn er 
flyers besteld voor tijdens de UIT. Er is een verwarrende situatie opgetreden met een lid dat 
een dubbele declaratie heeft gedaan, het lid zorgt ervoor dat het bedrag weer aan SIB-Utrecht 
toekomt. Een genootschap is SIB-Utrecht nog een bedrag schuldig voor een activiteit. 



Debiteuren incasseringen 

Wegens omstandigheden en het zomerreces is een groot aantal incasseringen pas aan het 
einde van het jaar, in augustus, geïncasseerd of staat klaar om geïncasseerd te worden. Mijn 
opvolger heeft hier dus, naast het omboeken van de debiteuren, geen werk aan. 

Debiteuren SIB-Nederland Gala 

Een aantal deelnemers aan het SIB-Nederland Gala in november 2018 heeft nog niet de 
kosten van deelname betaald. In samenwerking met penningmeesters van de andere steden 
wordt hieraan gewerkt. 

Bijdrage oud-bestuurslid oudbesturenactiviteit 

Een oud-bestuurslid was zo gul om dit bedrag te doneren zodat de oudbesturenactiviteit door 
kon gaan. 

Donateurs 

De jaarlijkse bijdrage voor donateurs dient nog geïncasseerd te worden. 

Consumpties leden 2018-2019 

Dit betreft voorgeschoten consumpties uit het jaar 2018-2019, welke nog geïncasseerd moeten 
worden. 

Zijn er vragen over de debiteuren? 

Lieselotte: Je geeft aan dat er een aantal dingen nog niet geincasseerd zijn. Hoe komt het dat 
het de rest van het bestuur niet was opgevallen? Ik vind dat best wel kwalijk dat sommige 
leden nu in een keer een groot bedrag moeten betalen. 

Corné: Ja we hebben de incasseringen wel opgesplistst qua momenten. En het bestuur heb ik 
niet zo goed ingelicht over de voortgang van incasseringen. Maar dat is inderdaad kwalijk en 
mijn fout. 

Michael: Is er bijv. gebeld naar de ouders van het niet betalende lid? 

Corné: Ja dat was wel een uniek geval en we hebben ook aanmalingen naar het adres van zijn 
ouders gestuurd want er was geen contact mogelijk. 

Li-An Middelkoop: in hoeverre heeft een incassobureau sturen zin en levert het niet extra 
kosten op? 

Jaleesa: Incassokosten kun je verhalen op de persoon in kwestie. 

Kayan: VIGU had telefonisch toegezegd maar heb je dat ook zwart op wit? 

Corné: Nee maar dat zal ik morgen nog wel doen want dat is wel zo handig inderdaad. 

Crediteuren 

2017-2018 

Instituto Cervantes 

De zaalhuur voor het lezingenprogramma 2017-2018 bleek hoger uit te vallen dan vooraf 
gedacht. 



Crediteur Deelnemers GR 18 

Gezien dit project nog niet afgerond is, heeft SIB-Utrecht bovenstaand bedrag nog in beheer. 
Het bedrag betreft een overschot op de begroting van het project, welke voor onvoorziene 
kosten diende. 

Crediteur Simulatie 2018 

Door een meevallende zaalhuur voor de Simulatie van het voorgaande jaar kon deze post 
afgeboekt worden. Dit is ten goede gekomen van de Onvoorziene Inkomsten. 

2018-2019 

Instituto Cervantes 

De zaalhuur voor het lezingenprogramma 2018-2019 moet nog gefactureerd worden. 

ZIMIHC Open podium 

De factuur voor de zaalhuur voor het jaarlijkse open podium is pas in augustus ontvangen. 

Crediteur KIP-deelnemers  

Het bedrag betreft een overschot op de begroting van het project, welke voor onvoorziene 
kosten diende. Deze moet nog worden overgemaakt naar de deelnemers aan de studiereis. 

Crediteur STV STUK gezamenlijk feest 

SIB-Utrecht heeft in samenwerking met onder andere AEGEE-Utrecht en STV STUK een 
feest georganiseerd in juni 2019. De bijdrage hiervoor viel laag uit en moest nog aan STUK 
worden voldaan. 

ToM Moderatortraining 

De Externe Commissie heeft een moderatortraining gevolgd om zo professioneel mogelijk te 
kunnen werken. 

ToM Fotografieworkshop 

De Promotie- en Sponsoringscommissie heeft deelgenomen aan een fotografieworkshop om 
zo professioneel mogelijk te kunnen werken. 

Crediteur Kopieer- en printkosten 

Wegens een late declaratie is deze post pas in augustus 2019 overgemaakt. 

Crediteur gemiste declaraties 

Wegens omstandigheden is een groot aantal declaraties pas aan het einde van het jaar, in 
augustus, betaald. 

Crediteur Liftweekend 

Gezien het Liftweekend een overschot had op de begroting van de activiteit, zullen de 
deelnemers aan dit weekend nog een bedrag teruggestort krijgen. 

Crediteur Accie-activiteit 



Wegens een miscalculatie maakte SIB-Utrecht winst op een activiteit van de 
Activiteitencommissie, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Dit bedrag is in augustus 
teruggestort. 

SIB-Nederland 

De symbolische contributie aan SIB-Nederland moest nog worden voldaan. 

Zijn er vragen over de crediteuren? 

Wouter: Dat apenkooien was wel bewust toch? Dat de accie dat bewust deed en je ze daar op 
de vingers tikte? Dus niet per ongeluk? 

Corné: Ja oke. De accie wilde graag meer budget zpdat ze dat voor andere activiteiten konden 
gebruiken maarf dat was natuurlijk niet de bedoeling dus daar heb ik ze duidelijk op gewezen. 

Dan kunnen we naar het laatste onderdeel van het financieel jaarverslag voor deze 
avond. Het lezingenprogramma. 

Begrotingstechnisch is het Lezingenprogramma 2018-2019 goed verlopen. SIB-Utrecht heeft 
echter door tegenvallende acquisitie flink wat geld moeten bijdragen. In plaats van de 
gebruikelijke 1400 euro heeft SIB dit jaar 4080.78 bij moeten dragen. Hiervan kwam 1880,78 
uit de reserve. Hier kom ik zometeen op terug. 

Verder heeft het vfonds extreem lang gedaan over onze aanvraag, hierdoor konden ze de 
eerste helft van het lezingenprogramma niet meer steunen.  

Verder is er een sprekersbedankje overgekocht gezien de houdbaarheidsdatum, dat is de 
overige inkomst. Bij de uitgaven zijn geen bijzonderheden opgetreden.  

Zijn er vragen over het lezingenprogramma tot nu toe? 

Toekomst lezingenprogramma. 

Zoals de kascommissie eerder heeft genoemd, moet er op korte termijn worden nagedacht 
over de toekomst van het lezingenprogramma. Veel van de maatregelen die ik zo gaan 
noemen zijn opties voor het volgende bestuur om te ontdekken. Wel gaat het hier om hun 
beleid. Beleidstechnische vragen zullen daarom niet hier worden beantwoord maar op de 
beleids-ALV.  

Nogmaals, dit zijn opties die deels verder onderzocht moeten worden, ik vertel ze hier op de 
ALV om jullie een kans te geven om hierover mee te denken. Er is een idee om op korte 
termijn een werkgroep hiervoor op te richten, maar dit is volledig aan het 39e bestuur. Ook 
voor de AC is hier een rol weggelegd.  

Ik zal de vier opties met jullie langslopen.  

Ten eerste kunnen we het structurele tekort gedeeltelijk opvangen door een wijziging van 
interne geldstromen. Zo zou bijvoorbeeld de sponsorbijdrage van Cervantes die SIB ontvangt 
volledig naar het lezingenprogramma kunnen gaan. Dit lost het probleem echter niet op, dit is 
symptoombestrijding. 

Verder is er de mogelijkheid om minder lezingen te doen. Hierdoor zou de Dinsdagavond 
bijvoorbeeld de ene week een lezing hebben en de andere week een activiteit voor leden in de 
breedste zin van het woord. 



Er moet worden gekeken naar andere ruimtes. Dit is echter lastig, gezien Cervantes al een van 
de goedkoopste locaties is in de binnenstad van Utrecht. Misschien kan er voor kleinere 
lezingen worden uitgeweken naar bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek, dit moet echter 
nog goed onderzocht worden. 

Door een volledig engels lezingenprogramma aan te bieden is er de mogelijkheid om bij 
internationale fondsen aanschrijvingen in te dienen en voor eventuele structurele 
samenwerkingen met bijvoorbeeld een ESN. Dit biedt echter geen garanties en is vrij onzeker.  

Dan zou ik nu graag nogmaals benadrukken dat we vanavond geen beleidstechnische zaken 
betreffende het lezingenprogramma van het 39e bestuur behandelen. Graag zou ik wel jullie, 
de ALV, de ruimte willen bieden om op deze lastige stand van zaken te reageren met 
constructieve feedback, zodat het volgende bestuur dit mee kan nemen naar de beleids-ALV.  

Dus, zijn er vragen of opmerkingen over de toekomst van het lezingenprogramma? 

Lieselotte: Ik wil heel graag meedenken en ik ga een mail sturen naar het nieuwe bestuur. Ik 
zou ook een groep maken met mensen die hier over nadenken. Verder hoeven we niet zo 
bescheiden te zijn en kunnen we best een gesprek aanvragen bij de directie van de 
universieteit. En misschien een bijdrage van de leden om het levendig te houden. 

Corné: Ja er is ook een plan om een soort werkgroep hiervoor op te richten. 

Klaske: In hoeverre zijn jullie sturend geweest in ideeën over dit probleem ten opzicht van 
het F.T..? 

Corné: Volgens mij zijn we niet heel sturend geweest maar gewoon feitelijk en praktisch. 

Jaleesa: Dank je wel Corné. Zijn er vragen over het financieel jaarverslag? 

Jaleesa: Met de volgende hamerslag is het financieel jaarverslag van het verenigingsjaar 
2018-2019 (met de besproken wijzigingen) goedgekeurd.  

HAMEREN 

Jaleesa: Dan gaan we nu door naar de begroting van het CFI. Zoals altijd wordt dit niet 
genotuleerd en staat het daarom ook niet op de agenda. De begroting is, zoals jullie kunnen 
zien, wat ander uitgevallen. Om de oudbesturencantus rond te krijgen is daar meer geld 
ingegaan. De Brusselreis van 2018 kon volledig uit het budget van de UITcie. Het geld voor 
de brusselreis van 2019 is een voorziening, aangezien het nog niet helemaal duidelijk is 
hoeveel geld er uit het UIT budget gaat. Zijn er nog vragen? 
 
 Dan gaan we nu door naar punt 11: de begroting voor het verenigingsjaar 2019-2020 
HAMEREN 
 
Miriam: Is het een idee om het nieuwe bestuur te vertrouwen? Want ze kunnen hun 

financieen niet goed toelichten omdat ze niks over het beldeid mogen zeggen. 

Audrey: Ik wil wel het nieuwe bestuur de ruimte geven om gekke dingen alvast uit te lichten. 

Kayan: ik vind dat je zo’n punt als ALV punt moet behandelen. 

Miriam: Ja maar dat is vorig jaar ook gebeurt. 



Kayan: Ja maar had dat dan als ALV punt ingezet. 

Mimi; Punt op de komende beleidsALV maken? 

Iedereen: Ja. 

 
Punt 11: Begroting verenigingsjaar 2019-2020
23:05-00:05 
Jaleesa: Hiervoor geef ik het woord aan Annika. 

Annika: Bij de inkomsten zijn de enige veranderingen dat we geen geld meer krijgen van 
SIB-NL omdat ze voortaan de stad die het gala organiseert al het geld geven, de sponsoring 
van cervantus is van 1832 en 1800 gegaan en de incidentele sponsoren zijn lager in begroot 
omdat die de afgelopen jaren nooit zijn behaald. Zijn hier nog vragen over? 

Voor de uitgaven wilden jullie alleen horen over grote veranderingen die invloed hebben op 
september. Hiervan zijn er geen maar ik zal wel nog kort het september kamp benoemen, 
hiervoor is hetzelfde in begroot als afgelopen jaar. Maar vanwege hogere contributie zou dit 
geen problemen moeten opleveren. Zijn er nog vragen over de rest van de begroting? 

Jaleesa: Dank je wel Annika. Zijn er vragen over de conceptbegrotingen? 

Wouter: Kan Annika of Corné zeggen hoe realistisch het is om het haalbaar te maken 
septemberkamp? 

Corné: Gezien de contrhibutie hoger wordt is het haalbaar. 

Kayan: Waarom staat er weer 100 euro voor de sumup terwijl die vorig jaar niet zoveel 
kostte? 

Annika: Omdat ik meer mogelijkheden wil hebben qua transacties en dat kan nu met de 
sumup. 

Richard: Ik wil wel graag goedkeuren wat we besproken hebben maar dit gaat wel snel. 

Jaleesa: Ik keur hem voorlopig goed. 

Lieselotte: Misschien bij grote bedragen de kascie inlichten en daarmee bespreken. 

- Dan zijn de conceptbegrotingen voor het verenigingsjaar 2019-2020 (met de besproken 
wijzigingen) goedgekeurd. 

HAMEREN 

- Dan zullen we, gezien het tijdstekort, de begrotingen voorlopig goedkeuren en doorgaan 
naar punt 12: Bestuursrondje. 

Hameren 
 
Punt 12: Bestuursrondje 
00:05-00.15 
Alle bestuursleden zullen nu kort vertellen waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.  
 
 



Eefje: De afgelopen periode heb ik me druk bezig gehouden met de UIT en de 
voorbereidingen daarvan. Samen met de commissie is er hard gewerkt aan een fantastische 
introductieweek met een geweldig resultaat, waar we trots op mogen zijn. Daarnaast was ik 
druk met het afronden van mijn bestuursjaar en natuurlijk met de inwerking van zowel Li-An 
als Annika. 
 
Fayrouz: De afgelopen tijd heb ik me vooral bezig gehouden met het afronden van het               
lezingenprogramma, het plannen van de lezingen voor september en oktober en het opzetten             
van de nieuwe symposiumcommissie. Daarnaast heb ik gewerkt aan het jaarverslag en heb ik              
het hok uitgeruimd en de kamer opnieuw ingedeeld met alle spullen uit het hok. Verder heb ik                 
me bezig gehouden met het inwerken van mijn opvolger. 
 
Valentine:  
De afgelopen tijd heb ik mij bezig gehouden met het begeleiden van de simulatiecommissie, 
die een geslaagd weekend heeft neergezet. Daarnaast heb ik mij natuurlijk beziggehouden met 
het begeleiden van de doorlopende commissies, die o.a. een geslaagd open podium en 
eindejaarsBBQ hebben georganiseerd. Ook ben ik bezig geweest met het organiseren van het 
feest samen met AEGEE & co. Verder heb ik veel samengezeten met David om alles zo goed 
mogelijk over te dragen en ben ik natuurlijk bezig geweest met het jaarverslag.  
 
Corné:  
Stalk Corné 
 
Claartje: 
Ik heb me de afgelopen tijd vooral beziggehouden met het afronden van de administratie met 
betrekking tot uitschrijvers , het inwerken van mijn opvolger en daarnaast het leegruimen van het hok. 
Ook heb ik aan de opmaak van de e-SIB gewerkt en gekeken naar alternatieven voor de wat 
verouderde Wiki. Echter bleken veel programma's niet gratis of moeilijker in gebruik en blijven we 
toch bij de huidige Wiki. Dank voor jullie komst en ik hoop jullie morgen allemaal bij de wisselALV 
te zien! Zijn er nog vragen? 
 
Jaleesa 
Sinds de verkiezings-ALV heb ik het inwerkingsproces aangestuurd, met natuurlijk ook het 
overdrachtsweekend. Daarnaast heb ik het schrijven van het jaarverslag geleid en deze en de 
komende ALV voorbereid. Ook ben ik bezig geweest met het onderhouden van externe 
contacten zoals SIB-Nederland en NGIZ, zo komt er sowieso weer een contract met 
Nyenrode, al moeten de details daarvoor nog besloten worden. Als laatst heb ik hier en daar 
wat tijdelijke taakjes opgepakt en mijn bestuursgenoten ondersteund waar nodig. 
 
Zijn er vragen?  
 
Dan sluiten we het punt bestuursrondje af en gaan we door naar punt 14: w.v.t.t.k. 
 
HAMEREN 
 



Punt 13: W.V.T.T.K.
00:35-00:45 
 
Er zijn geen punten ter tafel gekomen.  
 
Met de volgende hamerslag schors ik de Algemene ledenvergadering om 23:36 uur. Deze 
wordt morgen, 29 augustus, voortgezet om 19:30 in de Senaatszaal van het Academiegebouw. 
Wij hopen jullie daar allemaal te zien! 
 
HAMEREN 


