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EERSTE	ALGEMENE	VERGADERING	2017-2018	

NOTULEN	

21-09-2017	

	

Aanwezig:	Ivo	H.,	Rob,	Willem,	Iris	K.,	Dorien,	Jasper	S.,	Nina,	Eline,	Hannah	B.,	Julia	E.,	Charlotte,	Czarina,	

Hannah	M.,	Wietske,	Luna,	Julia	M.,	Hessel,	Michel,	Stijn,	Jip,	Veerle,	 Isabel	V.,	Anne-Florine,	Safirah,	

Lennart,	Merel	
	

OPENING	

Luna:	Lieve	leden,	wat	fijn	dat	jullie	hier	allemaal	zijn.	Welkom	op	de	eerste	Algemene	Vergadering	van	

dit	jaar.	Er	staan	veel	punten	op	de	agenda	vandaag	dus	we	gaan	snel	beginnen.	Ik	open	de	vergadering	

om	19:31	uur.		
	 	

VASTSTELLEN	VAN	DE	VORIGE	NOTULEN	

Luna:	Allereerst	zullen	we	de	notulen	van	de	vorige	algemene	vergadering,	die	plaatsvond	op	6	 juni	

2017,	vaststellen.	Deze	hebben	wij	jullie	allemaal	meegestuurd	in	de	mail	en	wij	gaan	er	dus	ook	vanuit	

dat	jullie	deze	al	gelezen	hebben.	We	zullen	ze	voor	de	zekerheid	vlot	doorlopen.	Mochten	er	nu	nog	

dingen	gewijzigd	of	toegevoegd	moeten	worden,	steek	dan	even	je	hand	op.		

	

Zijn	er	op-	of	aanmerkingen	op	de	notulen?		

Nee,	dan	zijn	bij	dezen	de	notulen	van	vorig	jaar	vastgesteld.		
	

VASTSTELLEN	VAN	DE	AGENDA	

Luna:	Zonet	hebben	we	de	vergadering	geopend	en	zijn	de	vorige	notulen	vastgesteld.	We	zijn	nu	bezig	

met	het	vaststellen	van	de	agenda	en	hierna	zullen	twee	korte	mededelingen	volgen.	Hierna	zal	de	KCC	

aan	bod	komen	met	Nick	en	Nina.	Nick	is	er	alleen	helaas	niet.	Hannah	zal	daarna	de	jaarafrekening	met	

jullie	doorspreken.	Deze	twee	zijn	dus	omgewisseld	op	verzoek	van	Hannah	en	dit	is	een	wijziging	in	de	

agenda.	Daarna	gaan	we	stemmen	over	het	commissieplan.	Dan	nemen	we	een	korte	pauze	waarin	

jullie	 namen	 kunnen	 aandragen	 voor	 de	 (eventuele)	 nieuwe	 commissies.	 Hierover	 zal	 na	 de	 pauze	

gestemd	worden.	Vervolgens	nemen	we	kort	het	nieuwe	Huishoudelijk	Reglement	(HR)	met	jullie	door	

en	gaan	we	hierover	stemmen.	Dan	zal	Wietske	de	jaarbegroting	presenteren.	Daarna	zullen	we	ons	

beleidsplan	voor	2017-2018	aan	jullie	presenteren	en	zullen	we	hier	ook	over	stemmen.	Daarna	zullen	

we	AKT	37	bedanken	en	hun	speldjes	overhandigen.	Vervolgens	zullen	we	naar	de	WVTTK	gaan,	voor	

diegene	die	niet	weten	wat	dat	is:	Wat	Verder	Ter	Tafel	Komt.	Daarna	zullen	we	een	rondvraag	doen	en	

daarna	zullen	we	de	algemene	vergadering	afsluiten.	

	

Zijn	er	op-	of	aanmerkingen	aan	deze	agenda?	Dan	is	de	agenda	bij	deze	vastgesteld.	We	hebben	nu	

eerst	twee	korte	mededelingen.	
	

MEDEDELINGEN	

Vieze	Vaatbak	
Wij	hebben	dit	jaar	op	kantoor	een	vieze	vaat	bak	neergezet,	dat	is	voor	de	vieze	vaat.	Mocht	je	lekker	

een	kopje	thee	of	koffie	hebben	gedronken	op	kantoor	willen	wij	jullie	graag	vragen	je	mok	daarna	in	

deze	bak	te	zetten	of	zelf	mee	naar	beneden	te	nemen.		

	
Machtigingen	
Zijn	er	machtigingen?	Een	lid	mag	slechts	één	ander	lid	vertegenwoordigen.		

	

Safirah	Dijkstra	is	gemachtigd	door	Lennart	van	Wageningen.	Deze	machtiging	hebben	we	al	op	de	mail	

gekregen.		

Dorien	Bogert	is	gemachtigd	om	te	stemmen	voor	Kevin	Postma.		
	

KCC	DOOR	NINA	
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Dan	wil	ik	nu	graag	Nina	vragen	vanuit	de	KCC	om	het	Kascontrole	verslag	te	presenteren.		
	

Nina:	Dit	is	het	KCC	-	verslag	van	de	laatste	controle	van	Hannah	en	dit	gaat	om	de	periode	van	1	april	2017	

tot	en	met	31	juli	2017.	

	

Algemeen	

Ten	 eerste	 complimenten	 voor	Hannah.	 De	 financiële	 administratie	 is	 helder	 gerapporteerd	 in	 zowel	 de	

kasmap	als	het	financiële	overzicht.	Op	een	paar	kleine	foutjes	na	ziet	de	administratie	er	goed	uit.	 In	dit	

verslag	zullen	we	de	huidige	financiële	situatie	rapporteren	en	de	paar	slordigheden	nader	toelichten.		

	

Terugblik:	verslag	1	

Bonnen	
Hannah	heeft	het	onderstaande	aangepast,	echter	ontbreekt	het	afschrift	van	Elise	de	Leede	nog.	

163-168	 Er	zijn	betaalverzoeken	van	de	H&M	ingeleverd	als	bon.	Elk	

commissielid	 heeft	 een	 eigen	 afschrift	 of	 betaalverzoek	

ingeleverd.				

Iedereen	 van	 de	 commissie	

behalve	Hannah	moet	een	afschrift	

inleveren	 dat	 het	 daadwerkelijk	

betaald	is.		

Voor	 de	 volgende	 keer	

commissiekleding	 zo	veel	mogelijk	

in	 een	 keer	 kopen	 in	 plaats	 van	

losse	afschriften.		

	

	

Afrekeningen	
Alle	afrekeningen	die	Hannah	moest	aanpassen	zijn	aangepast.	

	

Jaaroverzicht	
In	het	jaaroverzicht	is	het	volgende	nog	niet	aangepast	

December	–	uitgaven	 Bon	95	 Staat	9,72	maar	dit	moet	9,75	zijn	

	

Periode	2	is	hiermee	nog	niet	helemaal	afgesloten.	Om	deze	te	kunnen	afsluiten	moet	Hannah	nog	een	aantal	

dingen	 in	het	 jaaroverzicht	en	bonnen	zoals	hierboven	genoemd	aanpassen.	Eventueel	heeft	 ze	dit	nu	al	

aangepast.	

	

Kastelling	

De	 kastelling	die	 is	 uitgevoerd	op	30	 augustus	 is	 een	 controle	die	 afwijkt	 van	de	 aangehouden	data	 van	

periode	3.	Dit	komt	omdat	de	commissie	op	30	augustus	niet	meer	kon	vaststellen	hoeveel	geld	er	op	31	juli	

in	de	kas	zat.	De	controleperiode	voor	de	kluis	ligt	daarom	van	18	mei	tot	en	met	30	augustus	2017.		

	

Een	overzicht	volgt	hieronder:	

	

Eenheid	 Hoeveelheid	

(in	munten)	
Totaal	€	

€50	 0	 €0	

€20	 10	 €200	

€10	 42	 €420	

€5	 40	 €200	

€2	 59	 €118	

€1	 79	 €79	

€0,50	 86	 €43	

€0,20	 76	 €15,20	

€0,10	 64	 €6,40	

€0,05	 45	 €2,25	

€0,02	 2	 €0,04	
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€0,01	 1	 €0,01	

Subtotaal:	 	 €1083,90	

	

Rolletjes	 	 	

€1	 -	 €0	

€0,50	 -	 €0	

Subtotaal:	 	 €0	

	

TOTAAL	 	 €1083,90	

	

	

Kasmap	

In	de	kasmap	staat	een	bedrag	van	€1083,90	genoteerd.	Er	is	niet	sprake	van	een	verschil	ten	opzichte	van	

de	kas.	Complimenten	aan	Hannah,	dit	gebeurt	niet	vaak.	Wietske	zal	dan	ook	de	kas	verder	gaan	tellen	met	

het	bedrag	uit	de	kasmap,	€1083,90.	Dit	is	heel	netjes	gedaan	door	Hannah.		

	

Bonnen	

	

Bonnr.	 Opmerking	 Actie	door	penningmeester	

205-207	 Er	mist	een	schriftelijke	afmelding	van	de	deelnemers.		 Uitdraai	van	afmelding	toevoegen,	

dan	kan	de	verklaring	ontbrekende	

bon	weg.		

213-214	 Er	is	€62,33	overgemaakt	maar	er	zou	€62,43	overgemaakt	

moeten	zijn.	

Geen	actie	voor	de	10	cent.	

224	 Er	is	€5,54	overgemaakt	maar	dit	moet	€5,79	zijn.	 Als	Ivo	Hora	heel	graag	zijn	25	cent	

wil,	kan	hij	dit	aangeven.	

225	 Er	is	€11,23	overgemaakt	maar	dit	moet	€11,92	zijn.	 Mocht	Isabel	haar	€0,69	willen	dan	

kan	zij	dit	aangeven.	

265	 Voor	 de	 volgende	 keer	 moet	 er	 een	 echte	 bon	 ingeplakt	

worden,	niet	alleen	de	pinbon.	Het	is	nu	niet	duidelijk	waar	

de	uitgave	van	of	voor	is.	

Geen	actie.		

292-297	 Bij	meerdere	bonnen	deze	 liever	 los	plakken	dan	allemaal	

aan	elkaar	nieten.	

Geen	actie.	

	

Afrekeningen	

- Bij	de	afrekening	van	de	Grote	Reis	missen	de	biertjes	van	de	afterborrel.	ACTIE:	 toevoegen	uitgaven	

biertjes	afterborrel.		

- Afrekening	AKT	Film	Festival,	de	100	euro	bijdrage	van	AKT	moet	niet	bij	inkomsten	staan.	Wanneer	deze	

wordt	weggehaald	wordt	de	winst	al	100	euro	minder.	Ook	moet	beter	bedacht	worden	waar	specifiek	

uitgaven	 voor	 worden	 gedaan,	 promotie	 en	 decoratie	 als	 onderdeel	 is	 te	 vaag.	 ACTIE:	 de	 100	 euro	

bijdrage	van	AKT	moet	worden	verwijderd.			

- De	bijdrage	van	AKT	bij	de	binnenspelen	activiteit	is	niet	50	maar	33,72	euro.	Het	lijkt	alsof	er	winst	is	

gemaakt	maar	dit	is	echter	het	geld	van	AKT.	ACTIE:	het	bedrag	van	de	gift	van	AKT	moet	in	de	afrekening	

worden	aangepast.	

- Een	algemene	tip	aan	alle	commissiepenningmeesters	met	betrekking	tot	afrekeningen	en	begrotingen:	

probeer	begrotingen	tussentijds	aanpassen,	dit	voorkomt	fouten.		

	

Jaaroverzicht	per	maand	en	de	huidige	balans	

Maand	 Fout	 Correctie	

Mei	–	uitgaven	 Alle	posten	met	verwijzingen	zijn	een	naar	

beneden	verschoven.	

Deze	 allemaal	 een	 omhoog	

verplaatsen.	

	

Juni-	uitgaven	 Bonnen	267	–	269	kloppen	niet,	ze	zijn	door	

elkaar	gehaald	qua	volgorde	

Deze	bonnen	moeten	bij	de	juiste	

uitgave	geplaatst	worden.		
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juli-	uitgaven	 Bon	312	mist	bij	de	uitgaven	 Bon	 312	 toevoegen	 aan	 het	

overzicht.		

	

	

	

Declaratieformulieren:	

- Declaratie	 Gert-Jan	 van	 Veldhuizen	 commissiekleding:	 aan	 de	 H&M	 bon	 moet	 een	 bevestiging	 van	

betaling/afschrift	worden	toegevoegd.	Deze	wordt	dan	ook	nog	niet	door	de	KCC	ondertekend.	

- Declaratie	Gert-Jan	 van	Veldhuizen	 commissiekleding:	 Reden	 van	 geen	bon	 klopt	 niet,	 hij	 heeft	 geen	

pinbon.	Wordt	wel	ondertekend	en	mag	uitbetaald	worden.	

	

Besluit	

Op	een	aantal	punten	moet	er	nog	actie	ondernomen	worden	door	Hannah	om	de	administratie	op	orde	te	

brengen.	Maar	in	de	derde	periode	is	Hannah	preciezer	te	werk	gegaan	en	ze	laat	dan	ook	de	administratie	

goed	achter.	Complimenten!	

De	commissie	plaatst	een	kanttekening	bij	dit	verslag	door	te	benoemen	dat	in	dit	verslag	alleen	de	fouten	

staan	die	er	op	dit	moment	in	de	administratie	zijn.	Ten	tijde	van	de	presentatie	van	dit	verslag	zal	er	al	veel	

gecorrigeerd	zijn	en	bovendien	is	dit	een	kleine	greep	uit	het	werk	dat	is	verricht.	

We	willen	Hannah	complimenteren	voor	haar	werk	afgelopen	jaar	en	wensen	Wietske	veel	succes	met	haar	

taak	als	penningmeester	komend	jaar.		

	

Hannah	B.	&	Nina:	We	hebben	als	nieuwe	KCC	ook	nog	een	kort	update.	We	hebben	het	vorige	AV	gehad	

over	 de	 plannen	 voor	 de	 KCC	 voor	 de	 komende	 3	 jaren.	 We	 hebben	 het	 gehad	 over	 een	 nieuw	

boekhoudprogramma.	Dit	hebben	we	uitgezocht,	maar	hebben	besloten	om	hier	niet	in	te	gaan	investeren.	

Een	boekhoudprogramma	is	te	uitgebreid	en	werkt	niet	voor	AKT.		

Het	grootste	probleem	is	dat	het	ingewikkeld	is	om	een	financieel	overzicht	per	maand	te	hebben	en		

Financieel	overzicht	per	maand	is	lastig	en	het	jaaroverzicht	is	daarom	lastig	samen	te	stellen.	

	

We	hebben	dit	opgelost	door	het	dikste	Excel	boek	dat	er	is	aan	te	schaffen	en	toen	hebben	we	aan	zelfstudie	

gedaan.	We	hebben	ook	gemaild	met	Wim,	de	schrijver	van	het	boek	en	hebben	geleerd	het	probleem	op	te	

lossen	door	het	invoeren	van	formules.	We	zijn	een	stuk	verder	dan	we	een	paar	maanden	geleden	waren	

en	we	kunnen	met	Excel	bereiken	wat	we	willen.	Daarom	hoeven	we	geen	administratieprogramma	meer	

aan	te	schaffen.	Als	we	nog	vragen	hebben,	kunnen	we	terugvallen	op	het	uitgebreide	Excel	boek	en	kunnen	

we	mailen	met	de	vriendelijke	schrijver	van	het	boek.	Er	kan	dus	niet	veel	meer	misgaan.		

De	oplossing	heeft	Hannah	al	toegepast	in	haar	jaarrekening,	dus	deze	klopt	nu.	

	

Zijn	hier	vragen	over?	

Nee.		

	
JAARAFREKENING	DOOR	HANNAH	

Hannah	B.:	Iedereen	heeft	de	jaarafrekening	voor	zich	liggen.	Aan	de	linkerkant	staan	de	inkomsten	en	

aan	de	rechterkant	de	uitgaven.	Ik	zal	kort	even	toelichten	waar	het	geld	heen	is	gegaan.	

	

Bij	de	inkomsten	en	uitgaven	van	het	AKT	Film	Festival	staat	€1500.	Er	is	€400	binnengekomen	en	ruim	

€700	uitgegeven.	We	hebben	een	factuur	gekregen	waar	de	huur	van	kaartverkoop	is	afgetrokken.		

Daarnaast	staat	er	onder	de	post	“Bestuur	15-16	–	Subsidies”	€600	aan	inkomsten	in	plaats	van	

de	begrote	€100.	Dit	is	een	groot	verschil,	want	de	subsidies	U-fonds	van	het	jaar	van	Nina	heb	ik	nog	

gekregen.	Wietske	heeft	er	dit	jaar	al	rekening	mee	gehouden,	dus	zij	heeft	dit	al	in	begroot.	

	

Onder	de	post	“Diversen”	zijn	er	meer	 inkomsten	dan	begroot,	want	er	 is	winst	met	feesten	

gemaakt.	 Daarnaast	 hadden	 we	 inkomsten	 door	 de	 ontbinding	 van	 A5	 en	 door	 verlate	 betalingen,	

statiegeld	en	de	verkoop	van	AKT-tasjes.	
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Dan	 nu	 de	 verschillen	 bij	 uitgaven.	 We	 hebben	 weinig	 relatiekosten	 gemaakt.	 Dit	 zijn	 kosten	 naar	

bedrijven	 of	 een	 relatie	 die	 we	 willen	 bedanken	 voor	 iets.	 We	 hebben	 het	 afgelopen	 jaar	 weinig	

bedrijven	gehad	en	die	hebben	we	bedankt	met	AKT-tasjes	en	andere	dingen	die	we	al	hadden.	

Ik	had	kosten	bij	een	“Boekhoudingsprogramma”	 in	begroot,	maar	hier	zijn	uiteindelijk	geen	

uitgaven	gedaan.	

Daarnaast	 zijn	 er	 weinig	 uitgaven	 bij	 “Symposia”,	 want	 er	 was	 één	 symposia	 en	 dit	 was	

goedkoop,	 want	 dit	 vond	 plaats	 op	 de	 universiteit	 en	 is	 in	 samenwerking	 met	 drie	 verenigingen	

gehouden.	

Ook	zijn	er	minder	uitgaven	gedaan	onder	de	post	“Samenwerkingen	andere	verenigingen”.	We	

hebben	wel	activiteiten	met	andere	verenigingen	gehad,	zoals	beerpong	met	Contact,	een	pubquiz	met	

BuddyGoDutch	en	de	scriptiepitch	met	Off-Screen	in	Amsterdam,	maar	dit	kostte	minder	dan	verwacht.	

	

Ivo:	Waarom	staat	de	biercantus	hier	niet	bij?		

Hannah	B.:	Die	staat	onder	een	ander	kopje.	

	

Bij	de	post	“Commissiekleding”:	Er	is	minder	geld	uitgegeven	aan	commissiekleding,	omdat	maar	negen	

commissies	commissiekleding	hebben	aangeschaft	dan	wel	gedeclareerd.		

Het	kopje	“prijsreductie”	heeft	lage	uitgaven,	want	het	geld	gaat	niet	direct	naar	de	commissie.	

Er	wordt	geld	aangevuld	wanneer	commissies	niet	quitte	spelen.	

	

In	totaal	is	er	in	de	afrekening	een	negatief	verschil	van	€9,42.	

Stijn:	Er	is	ons	verteld	over	het	probleem	met	de	afstorting	met	ING.	Hoe	is	dat	verlopen	verder?	

Hannah	B.:	Dit	is	uiteindelijk	opgelost	en	we	hebben	het	geld	alsnog	gekregen.	Zijn	er	verder	nog	vragen?	

	

Nina:	Ik	kan	het	niet	goed	lezen,	dus	ik	weet	het	eigenlijk	niet.	

Hannah	B.:	Moet	ik	hem	mailen?	

Nina:	Ja	is	goed.	Ik	wil	hem	goed	zien	voor	de	leuk	en	ik	denk	niet	dat	ik	wat	te	melden	heb.		

	

Hannah	B.:	Dan	wil	ik	graag	de	KCC	bedanken	voor	mijn	jaar.	Ik	heb	hier	voor	Nina	alcoholvrije	wijn	en	

die	van	Nick	komt	nog.	
	

STEMMING	COMMISSIEPLAN	

Dankjewel	Hannah	B.	en	Nina.	Dan	gaan	we	nu	door	naar	de	stemming	van	het	commissieplan.	Vorig	

jaar	heeft	het	37e	bestuur	van	AKT	een	commissieplan	opgesteld	en	deze	gepresenteerd	op	de	AV	van	

6	juni	2017.	Er	is	toen	feedback	op	dit	plan	gekomen	en	wij	hebben	deze	feedback	meegenomen	in	het	

verder	 verwerken	van	het	 commissieplan.	Het	 commissieplan	 is	opgezet	omdat	AKT	op	dit	moment	

eigenlijk	 te	 veel	 commissies	 heeft.	 Hierdoor	 zijn	 commissies	 moeilijk	 te	 vullen,	 zijn	 er	 heel	 veel	

AKTiviteiten	en	 is	er	niet	op	al	die	AKTiviteiten	een	even	grote	opkomst	waardoor	ze	niet	altijd	door	

kunnen	gaan.	Wij	zetten	daarom	het	plan	om	het	aantal	commissies	van	AKT	te	verminderen	graag	door.	

Op	basis	van	jullie	feedback	bij	de	vorige	AV	hebben	wij	er	echter	wel	voor	gekozen	de	samenstelling	

van	de	Kampcie	en	de	 Introcie	weg	te	 laten	uit	ons	commissieplan.	Dit	omdat	dit	simpelweg	te	veel	

werkdruk	zou	verzorgen	aangezien	beide	commissies	in	dezelfde	periode	pieken.	Aan	de	rest	van	het	

commissieplan	hebben	wij	 vrij	weinig	 veranderd	omdat	wij	 hier	 volledig	 achterstaan.	We	 zullen	het	

commissieplan	nu	kort	met	jullie	doorlopen.	Vervolgens	zullen	we	per	nieuwe	commissie-combinatie	

stemmen.		

	

We	doorlopen	het	commissieplan.	Deze	is	terug	te	vinden	in	de	uitnodiging	voor	de	AV.		
	

Luna:	In	tabel	1	hebben	we	de	alumnicommissie	toegevoegd,	want	deze	is	vorige	AV	ingestemd.	Dus	

tabel	1	is	wat	aangepast.	Dit	is	ook	aangepast	bij	de	AKTiviteiten.	De	alumnicommissie	is	toegevoegd	en	



	 6	

het	totaal	aantal	AKTiviteiten	is	aangepast.	Daarnaast	is	aan	tabel	3	de	biercantus	toegevoegd,	dus	dit	

is	1	extra	AKTiviteit.	Jaarlijks	zijn	er	minimaal	79	AKTiviteiten.	

	

In	tabel	5	is	te	zien	dat	AKTie	en	AKT	on	Screen	zes	commissieleden	zouden	krijgen	en	AKT	on	Stage	vijf.	

Onder	de	tabel	staan	enkele	functies,	namelijk	de	activiteiten	coördinator	per	verdiepingspakket.	Dit	is	

voor	nu	puur	voor	de	naam.		

	

In	 tabel	 6	 hebben	we	 “wanneer	mogelijk”	 toegevoegd	 aan	 de	 Batavierenrace.	 Deze	 is	 dit	 jaar	 niet	

mogelijk	in	verband	met	de	Grote	Reis,	dus	dit	kan	geen	verplichte	AKTiviteit	worden.	Dan	worden	er	

andere	sportactiviteiten	georganiseerd.		

	

Wietske	 heeft	 de	 financiële	 voordelen	 opgenomen	 in	 de	 jaarbegroting,	 zoals	 het	 investeren	 in	

bondingsactiviteiten	van	de	commissie.	

	

Ik	wil	de	voordeligheid	van	het	document	even	benadrukken:	Met	het	huidig	aantal	commissies	zullen	

we	deze	niet	meer	kunnen	vullen.		

Daarnaast	zal	AKTief	verdwijnen,	want	wij	presenteren	deze	niet	als	commissie	op	deze	AV.	Dat	zou	

jammer	zijn.	

	

Zijn	er	nog	vragen	over	het	commissieplan?		

	

Eline:	 Wat	 doen	 jullie	 als	 er	 te	 veel	 commissieleden	 van	 deze	 samengestelde	 commissies	 in	 de	

commissie	willen	blijven?	

Luna:	Zoals	wij	geïnventariseerd	hebben	bij	de	commissies	zal	dit	geen	probleem	zijn.	Indien	dit	wel	het	

geval	 is,	 zullen	 er	 opnieuw	 sollicitaties	 komen	 en	 zullen	 de	 gehele	 commissies	 opnieuw	 ingedeeld	

worden.		

	

Iris:	Ik	zag	in	tabel	1	dat	er	5	commissieleden	staan	bij	TheaterAKT	in	plaats	van	4.	

Luna:	Dit	is	inderdaad	fout,	maar	het	scheelt	voor	het	aantal	AKTiviteiten	niet.	

	

Hessel:	Bij	DanceAKT	staan	nu	nog	zes	verplichte	AKTiviteiten,	vervallen	deze	allemaal?	

	

Luna:	In	principe	wel,	want	bij	de	combinatie	zal	er	1	blok	dans	worden	gegeven	en	in	de	andere	blokken	

andere	podiumkunsten.	

	

Eline:	Is	er	wel	het	hele	blok	alle	weken	een	dansles?		

	

Luna:	In	principe	zijn	er	dan	nog	wel	lessen,	maar	dit	mag	de	commissie	zelf	indelen.	Het	zal	niet	meer	

ieder	blok	een	apart	dansblok	zijn,	maar	daar	zou	een	plan	voor	gemaakt	moeten	worden.	

	

Nina:	DanceAKT	heeft	een	zaal	in	Parnassos	gereserveerd	voor	het	gehele	jaar.	Hier	zou	ik	even	goed	

naar	kijken,	want	ze	zijn	niet	heel	soepel	en	zullen	het	niet	heel	fijn	vinden	als	de	zaal	een	blok	 leeg	

staat.		

	

Luna:	Dat	weet	ik	niet.	Dit	zouden	we	even	moeten	checken.	

	

Isabel:	Misschien	kunnen	er	in	deze	blokken	andere	workshops	plaatsvinden?	

	

Nina:	Ja,	maar	dan	moet	je	elke	week	alsnog	iets	organiseren.	Het	zou	zonde	zijn	als	je	volgend	jaar	de	

zaal	kwijt	bent.	
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Luna:	Dat	is	waar.	Misschien	dat	ze	ieder	blok	een	paar	lessen	kunnen	doen,	maar	daar	kan	naar	gekeken	

worden.	Het	zou	ook	kunnen	dat	andere	commissies	de	zaal	gebruiken.		

	

Rob:	Ik	wil	graag	even	een	toelichting	bij	de	mediacommissie:	Wat	doe	je	dan	met	PR-functionaris?	

Luna:	Dit	is	slechts	een	voorbeeld,	daarbij	op	het	moment	dat	er	iets	gepromoot	moet	worden	zou	een	

activiteitencoördinator	dat	kunnen	doen.	Er	zijn	meer	commissies	die	geen	PR	hebben,	zoals	de	Introcie.	

Op	zich	is	dat	geen	probleem.		

	

Luna:	Als	er	geen	vragen	meer	zijn,	zullen	we	gaan	stemmen	voor	de	combinaties.		

We	zullen	schriftelijk	gaan	stemmen.			

	

Bij	 een	 stemmingsprocedure	 zijn	 vier	mogelijkheden:	 voor/ja,	 tegen/nee,	 blanco,	 onthouding.	 Dit	 is	

altijd	een	beetje	een	gedoe,	dus	Luna	gaat	het	opnieuw	uitleggen.	Volgens	onze	statuten	worden	zowel	

blanco	 uitgebrachte	 stemmen	 als	 ongeldig	 uitgebrachte	 stemmen	 niet	 beschouwd	 als	 te	 zijn	

uitgebracht.	Blanco	is	niet	meedoen	in	de	stemming.	Echter,	wanneer	iemand	zich	onthoudt	van	een	

stem,	wordt	deze	persoon	wel	meegenomen	 in	het	berekenen	van	de	meerderheid.	 Iedereen	moet	

netjes	binnen	de	hokjes	kleuren	anders	is	het	niet	geldig.		

	

Hessel:	Wanneer	wordt	dit	veranderd?	

Luna:	Als	we	geld	hebben.	

	

Luna:	Het	commissieplan	is	ook	in	de	begroting	meegenomen,	dus	als	er	minder	commissies	zijn	wordt	

het	bedrag	per	persoon	minder.		

Als	je	kiest	dat	het	wordt	ingestemd	dan	wordt	het	automatisch	veranderd	in	het	HR	en	beleidsplan.		

	

Voor	=	Voor	

Tegen	=	Tegen	

Blanco	en	ongeldig	uitgebrachte	stemmen	=	worden	beschouwd	als	niet	uitgebrachte	stemmen.		

Onthoud	=	Persoon	wordt	wel	meegenomen	in	het	berekenen	van	de	stemming.		

	

Dan	komen	wij	nu	de	stemmen	ophalen	en	zullen	wij	deze	gaan	tellen.		

	

Ctrl	AKT	Del	+	AKT	Film	=	16	stemmen	voor,	3	stemmen	tegen,	1	blanco	à	Deze	is	ingestemd.	

AKTief	+	AKT	on	Tour	+	AKTOut!	=	19	stemmen	voor,	1	stem	tegen,	0	blanco	à	Deze	is	ingestemd.	

DanceAKT	+	AKT	on	Stage	+	TheaterAKT	=	18	stemmen	voor,	2	stemmen	tegen,	0	blanco	à	Deze	 is	

ingestemd.	

	

Dan	willen	we	nu	graag	pauze	gaan	houden.	In	de	pauze	mogen	jullie	namen	indienen	voor	de	nieuw	

ingestemde	 commissies.	We	 willen	 jullie	 vragen	 alleen	 serieuze	 opties	 in	 te	 leveren.	We	 zullen	 de	

vergadering	voortzetten	om	20:25	uur.		

	

STEMMING	NAMEN	SAMENGESTELDE	COMMISSIES	

Dan	gaan	we	weer	verder	met	de	vergadering.	Allereerst	zullen	we	nu	gaan	stemmen	over	de	namen	

van	de	commissies.	Wordt	er	een	schriftelijke	stemming	verlangd?	Ja.	Per	commissie	mag	je	slechts	op	

een	naam	stemmen	anders	zal	je	stem	als	ongeldig	verklaard	worden.		

	

Voorstellen	commissienamen	met	aantal	stemmen	

Ctrl	AKT	Del	+	AKT	Film:	

- AKT	on	Screen	–	16	stemmen	

- HabermAKT	–	2	stemmen	

- MediAKT	–	1	stem	
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- MAKTermaarwatvan	–	0	stemmen	

- Screencie	–	0	stemmen	

AKT	on	Tour	+	AKTOut!	+	AKTief:	

- AKTie	–	6	stemmen	

- In	AKTie	–	5	stemmen	

- VAKTmanschap	–	0	stemmen	

- AKT	on	Tour	–	0	stemmen	

- AKT	Out!	–	2	stemmen	

- CAKTus	–	2	stemmen	

- GeprAKT	–	0	stemmen	

- AbstrAKT	–	0	stemmen		

- AKTief	–	4	stemmen	

AKT	on	Stage	+	DanceAKT	+	TheaterAKT:	

- AKT	on	Stage	–	11	stemmen	

- The	AKTer	–	0	stemmen	

- MidzomernAKTdroom	–	0	stemmen	

- TheAKTer	–	2	stemmen	

- ShAKTspeare	–	0	stemmen	

- KomvandatdAKTaf	–	0	stemmen	

- AKT	Performance	–	3	stemmen	

- AKTing-	0	stemmen	

- Podiumcie	–	3	stemmen	

Luna:	Dan	zijn	de	namen	van	de	nieuwe	commissies	vastgesteld:		

Ctrl	AKT	Del	+	AKT	Film	=	AKT	on	Screen	

DanceAKT	+	AKT	on	Stage	+	TheaterAKT	=	AKT	on	Stage	

AKTief	+	AKT	on	Tour	+	AKT	out	=	AKTie	

	

Dit	wordt	aangepast	in	het	HR,	beleidsplan	en	andere	documenten.		

	

STEMMING	HUISHOUDELIJK	REGLEMENT	

Luna:	Nu	zullen	we	overgaan	naar	de	stemming	over	het	HR.	We	zullen	deze	kort	met	jullie	doorlopen	

en	daarbij	zal	de	focus	liggen	op	de	dingen	die	wij	gewijzigd	hebben.		

	

Het	Huishoudelijk	Reglement	is	meegezonden	met	de	uitnodiging	voor	deze	AV.	
	

Onderaan	pagina	4	hebben	we	de	alumnicommissie	toegevoegd.	Aan	de	hand	van	de	stemming	over	

de	samengevoegde	commissies	van	vandaag	wordt	dit	overzicht	ook	weer	aangepast.		

Op	pagina	7	is	toegevoegd	dat	vergaderingen	mogen	plaatsvinden	op	kantoor	met	toestemming	van	

het	bestuur	en	op	de	voorwaarde	dat	er	minstens	1	bestuurslid	aanwezig	is.	

Daarnaast	 hebben	 we	 het	 printbeleid	 in	 ons	 beleidsplan	 aangepast,	 en	 hebben	 we	 het	 strenger	

toegepast	naar	aanleiding	van	het	HR.	

Ivo:	Waarom	hebben	jullie	het	niet	in	HR	veranderd,	maar	wel	in	het	beleidsplan?	

Luna:	We	gaan	het	enkel	strenger	handhaven,	maar	dit	stond	in	het	HR	al	goed	verwoord.	

	

Nina:	Ik	zag	in	jullie	beleidsplan	dat	jullie	het	drugsbeleid	hebben	veranderd.	Is	dit	ook	veranderd	in	het	

HR?	

Luna:	Het	stond	al	duidelijk	verwoord	in	het	HR.	We	richten	ons	meer	op	het	aansluiten	op	het	HR.	
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Op	pagina	10	hebben	we	het	kopje	4.1	toegevoegd.	

Ivo:	Stel	dat	iemand	niet	kan	functioneren	wegens	persoonlijke	omstandigheden.	Mag	iemand	dan	later	

wel	nog	in	een	commissie?	

Luna:	Ja,	want	we	zijn	we	wel	aardig.		

	

Nina:	Waarom	willen	jullie	dit	in	het	HR	hebben	staan?	

Luna:	Er	zijn	op	dit	moment	geen	regels	over.	Het	HR	 is	een	document	waar	alle	 regels	 instaan.	Wij	

hadden	een	eigen	document	opgesteld	hoe	wij	dit	 soort	 situaties	dit	 jaar	willen	aanpakken	en	 toen	

hebben	wij	besloten	om	dit	erbij	te	zetten.		

Nina:	Ik	vind	dit	te	veel	regels,	want	je	hoeft	ook	niet	alles	vast	te	hebben	liggen.	Zoiets	is	afhankelijk	

van	de	situatie.	

Luna:	Dat	is	zo.	Wij	hebben	besloten	om	het	dit	jaar	zo	te	doen.	Als	het	bestuur	volgend	jaar	het	hier	

niet	mee	eens	is,	kan	het	weer	aangepast	worden.	

Nina:	Het	HR	is	toch	geen	document	dat	elk	jaar	moet	worden	gewijzigd?	

Luna:	Klopt.	Het	punt	is	dat	er	nu	helemaal	geen	regels	zijn,	dus	als	de	situatie	voorkomt	kunnen	wij	nu	

op	iets	terugvallen.		

Nina:	Ik	vind	dit	een	te	uitgebreid	verhaal	voor	iets	wat	niet	altijd	voor	hoeft	te	komen.	Zoals	het	gehele	

stappenplan	van	de	WhatsApp	groep.	Dit	is	te	uitgebreid	voor	het	Huishoudelijk	Reglement.	

Luna:	Ja	ik	snap	wat	je	bedoeld.	

	

Op	pagina	11	hebben	we	de	commissie	specifieke	functies	aangepast.	We	willen	de	extra	functies	in	het	

vervolg	 activiteitencoördinator	 noemen.	 Dit	 doen	 we,	 zodat	 er	 voor	 deze	 functie	 ook	 een	

functievoorlichting	 kan	 komen.	 Dit	 is	 anders	 bij	 PLAKT,	 InterAKT	 en	 AlmanAKT.	 Deze	 zullen	 een	

functievoorlichting	van	een	voorganger	krijgen.	

	

Isabel:	Nu	staat	de	PR-functionaris	wel	als	vaste	functie.	Dus	dan	moet	er	wel	in	elke	commissie	een	PR-

functionaris	zitten?	

Ivo:	Nee,	want	het	is	gewoon	een	uitleg	van	de	functie.	

	

We	hebben	op	pagina	11	het	kopje	4.3	“Oud-bestuursleden”	toegevoegd.	Dit	was	al	een	ongeschreven	

regel,	maar	het	 is	nu	even	vastgelegd.	Dit	hebben	we	gedaan	door	de	komst	van	het	commissieplan	

want	 dan	 is	 er	 duidelijkheid	 over.	 Dit	 is	 voordelig	 voor	 de	 leden,	 maar	 strenger	 voor	 de	 oud-

bestuursleden.	

	

Safirah:	Waarom	willen	jullie	niet	2	oud-bestuursleden	per	commissie?	

Luna:	Dan	zou	een	oud-bestuur	de	commissie	kunnen	opvullen	en	is	er	geen	kans	voor	de	andere	leden	

of	eerstejaars	om	in	deze	commissie	te	komen.	

	

Nina:	Dus	oud-bestuursleden	mogen	niet	met	z’n	tweeën	in	een	commissie?	

Luna:	 Jawel,	maar	 dan	mag	 er	maar	 één	 gebruik	maken	 van	 de	 voorrangsregeling.	 De	 ander	moet	

solliciteren.	Of	ze	solliciteren	allebei.	

	

Het	kopje	4.10	“SVO-commissies”	is	toegevoegd.	Zijn	hier	vragen	over?	

Isabel:	Zin	2	klopt	grammaticaal	niet	helemaal.		

Luna:	Taalkundige	aanpassingen	kun	je	mailen.	

Nina:	Wat	gebeurt	er	met	commissies	zoals	Let’s	Go,	die	al	in	blok	1	begint?	

Luna:	 Charlotte	 heeft	 dit	 in	 blok	 1	 op	 zich	 genomen.	 Het	 wordt	 wel	 nog	 op	 de	 commissiewerving	

gepresenteerd	en	dan	kan	een	 lid	er	alsnog	 in.	Bij	de	Carrièrenacht	 is	dat	ook	zo.	De	aanmeldingen	

hiervoor	moeten	ook	voor	de	commissiewerving	dus	die	aanmeldingen	stellen	we	zo	snel	mogelijk	open.	

	

Stijn:	Staat	ergens	uitgelegd	wat	een	SVO-commissie	is?	
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Luna:	We	gaan	bij	de	commissiewerving	hierbij	stilstaan	en	uitleggen	wat	SVO-commissies	zijn.	Ik	denk	

dat	het	wel	in	het	HR	staat,	maar	dat	zou	ik	wel	even	voor	je	kunnen	checken.		

	

Stijn:	De	afkorting	wordt	benoemd,	dus	misschien	even	checken?	

	

Luna:	Goed	opgemerkt.	

	

Op	pagina	16,	onder	5.3	hebben	we	aangepast	dat	oud-bestuursleden	VVV-bonnen	krijgen	en	geen	

muntjes	meer.	Dit	is	eigenlijk	heel	onhandig,	want	het	werd	niet	in	de	begroting	opgenomen	en	hierdoor	

werd	er	verlies	geleden.	Leden	betaalden	meer	en	op	deze	manier	zouden	we	samen	naar	de	dierentuin	

kunnen	met	de	VVV-bon.		

	

Dan	gaan	we	nu	stemmen	over	het	HR.	Wordt	er	een	schriftelijke	stemming	verlangd?	Nee.	

	

Voor:	18.	

Tegen:	2.		

	

Dan	is	bij	deze	het	Huishoudelijk	Reglement	ingestemd.		

	

Nina:	 Ik	heb	een	toekomstvraag:	Wat	gaan	jullie	doen	met	het	HR	als	 jullie	deze	overdragen	aan	het	

volgende	bestuur?	Op	een	gegeven	moment	is	het	aanpassen	wel	klaar.	Moet	het	HR	elk	jaar	worden	

aangepast?	Straks	is	alles	in	regels	vastgezet,	maar	het	moet	ook	even	leuk	blijven.	

Luna:	Ja	klopt.	

Nina:	 Het	 is	 opgesteld	 om	dingen	 duidelijk	 te	maken	 en	 het	 hoeft	 niet	 te	 uitgebreid.	 Het	 volgende	

bestuur	hoeft	ook	geen	dingen	aan	te	passen,	want	soms	zit	er	geen	noodzaak	meer	achter.	

	

JAARBEGROTING	

Jaarbegroting	

Luna:	Dan	zou	ik	nu	graag	onze	penningmeester	Wietske	naar	voren	willen	vragen	om	de	jaarbegroting	

voor	2017-2018	te	presenteren.		

	

Wietske:	aan	mij	als	penningmeester	nu	de	taak	om	de	jaarbegroting	voor	het	studiejaar	2017	–	2018	

presenteren.	Bij	het	maken	van	de	begroting	heb	ik	gekeken	naar	de	jaarbegroting	van	Hannah	Bremer	

en	de	afrekeningen	van	alle	AKTiviteiten	van	het	afgelopen	jaar.	Je	hebt	een	kopie	van	de	jaarbegroting	

voor	 je	 liggen,	met	de	 inkomsten	in	het	groen	en	de	uitgaven	in	het	rood.	 Ik	heb	een	aantal	puntjes	

gehighlight	die	waar	ik	bij	stil	wil	staan.	

	

Algemene	inkomsten	

Het	eerste	kopje	zijn	de	algemene	inkomsten.	Er	zijn	dit	jaar	87	nieuwe	AKT-leden	bijgekomen.	Dan	de	

departementsbijdrage.	 Deze	wordt	 berekend	 over	 het	 aantal	 eerstejaars	 die	 in	 2016	 aan	 de	 studie	

Media	en	cultuur	zijn	begonnen.	Vorig	jaar	94,	opvolger	krijgt	een	hogere	departementsbijdrage.	We	

zullen	overstappen	van	bank,	komt	straks	meer	 informatie	over.	Het	 laatste	puntje	bij	de	 ‘algemene	

inkomsten’	is	de	creditcard.	Bij	het	aanschaffen	van	de	nieuwe	creditcard	krijgen	we	namelijk	25	euro	

als	een	gift.		

	

Samenwerking	andere	verenigingen	

Bij	 samenwerking	met	 andere	 verenigingen	 staat	 een	 best	 hoog	 bedrag.	 Dit	 komt	 omdat	 hierbij	 de	

inkomsten	voor	de	activiteit	van	het	Nederlands	Film	Festival	samen	met	OffScreen	al	zijn	inbegroot.			

	

Ouderdag	

Dit	jaar	wordt	weer	de	tweejaarlijkse	ouderdag	georganiseerd.	Voor	dit	bedrag	heb	ik	dus	gekeken	naar	

de	jaarbegroting	van	Nina.	Omdat	deze	activiteit	pas	in	het	nieuwe	jaar	wordt	georganiseerd,	zijn	we	
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hier	 nog	niet	 zo	mee	bezig	 geweest.	Dit	 bedrag	 kan	dus	hoger	of	 lager	uitvallen,	maar	omdat	 er	 in	

principe	quitte	wordt	gespeeld	maakt	het	voor	de	jaarbegroting	niet	zo	veel	uit.	

	

Target	Extern	

Dit	jaar	is	er	voor	het	eerst	een	Commissaris	Extern.	Julia	heeft	een	target	opgesteld	met	wat	zij	dit	jaar	

wil	binnenhalen	aan	sponsorgeld	voor	AKT.	Dit	bedrag	heb	ik	opgenomen	in	de	jaarbegroting.	Er	is	een	

bedrag	van	450	euro	van	Cineville	al	gespecificeerd,	omdat	we	dit	sowieso	krijgen.	Hiervan	gaat	250	

euro	naar	het	AKT	Film	Festival,	hier	kom	ik	later	nog	op	terug.	Daarnaast	wil	Julia	nog	100	euro	extra	

binnenhalen.	Dit	lijkt	een	laag	bedrag,	maar	omdat	we	nog	niet	weten	hoe	dit	gaat	uitpakken,	willen	we	

zo	weinig	mogelijk	risico	nemen.	Als	het	namelijk	lager	uitvalt,	kom	ik	in	de	problemen	met	de	begroting.	

Als	het	hoger	uitvalt,	is	het	natuurlijk	alleen	maar	voordelig	om	bijvoorbeeld	AKTiviteiten	goedkoper	te	

maken.	Daarnaast	zal	het	grootste	deel	van	wat	Julia	binnenhaalt,	niet	zichtbaar	op	de	begroting	zijn.	

Zo	hebben	we	door	de	deal	met	Meneer	Smakers	en	de	korting	bij	het	NFF	als	bijna	600	euro	“verdiend”,	

maar	 doordat	 dit	 in	 de	 vorm	 van	 korting	 is	 gebeurd,	 is	 dit	 niet	 te	 zien	 op	 de	 begroting.	 Alleen	 het	

uiteindelijke	bedrag	komt	hier	namelijk	op	te	staan,	waar	de	korting	dus	al	verrekend.	

	

AKTFilm	à	AFF	

Hierbij	staat	1.250	euro	aan	inkomsten,	en	1.500	euro	aan	uitgaven.	Dit	bedrag	is	namelijk	exclusief	de	

250	euro	van	Cineville,	want	deze	staat	al	bij	het	kopje	Target	Extern.	Die	250	euro	komt	hier	dus	nog	

sowieso	bovenop	en	samen	maakt	dit	1.500	euro,	waardoor	de	activiteit	toch	quitte	speelt.	

	

Introkamp	GeprAKT	en	KampCie	

Bij	 introkamp	staan	er	bij	GeprAKT	geen	 inkomsten,	maar	wel	uitgaven.	De	boodschappen	voor	het	

introkamp	worden	namelijk	vanuit	de	inkomsten	van	KampCie	betaald.	Bij	de	uitgaven	van	KampCie	zijn	

de	boodschappen	hier	al	afgetrokken	en	staan	ze	bij	GeprAKT.		

	

Overig	à	afbouw	rekening	

We	hebben	te	veel	geld.	Dit	is	een	nieuw	puntje	op	de	jaarbegroting,	omdat	we	de	hoge	buffer	van	AKT	

vanaf	dit	jaar	met	500	euro	per	jaar	gaan	afbouwen.	Hierdoor	is	er	dus	500	euro	extra	aan	inkomsten.		

	

Bestuur	’16-’17	à	subsidies	

Bij	subsidies	uit	2016	–	2017	staat	nog	865	euro.	Dit	komt	omdat	de	uitbetaling	van	U-fonds	van	400	

euro	voor	de	grote	reis	en	300	euro	van	het	AKT	Film	Festival	nog	moeten	worden	uitbetaald.	Ook	is	het	

sponsorgeld	van	VIDIUS	voor	het	AFF	en	50	euro	voor	de	AlmanAKT	van	Dyzlo	Film.	Dit	valt	dan	onder	

mijn	boekjaar.	Daarnaast	hebben	er	in	augustus	nog	mensen	betaald	voor	het	zomerkamp	en	worden	

er	nog	AlmanAKTs,	mokken	en	tasjes	verkocht.	

	

InterAKT	à	liftwedstrijd	

Zoals	je	kunt	zien,	zijn	de	uitgaven	van	de	liftwedstrijd	een	stuk	lager	dan	de	inkomsten,	namelijk	2.200	

euro	aan	inkomsten	en	1.300	euro	aan	uitgaven.	Dit	komt	omdat	het	hostel	al	vrij	vroeg,	namelijk	in	juli,	

betaald	moest	worden,	en	dit	daarom	dus	nog	onder	Hannahs	boekjaar	viel.	Zij	had	daar	ruimte	voor.	

Dat	is	normaal	gesproken	niet	zo,	er	wordt	dus	geen	winst	gemaakt.		

	

KampCie	

Hierbij	heb	ik	2	aparte	posten	gemaakt,	eentje	voor	het	afgelopen	kamp	en	eentje	voor	het	kamp	van	

komend	jaar,	omdat	 ik	de	aanbetaling	zal	doen	voor	de	 locatie	van	het	 introductiekamp	in	2018.	Dit	

wordt	altijd	al	gedaan	en	nu	heb	ik	een	onderscheid	gemaakt	tussen	de	twee	kampen.	

	

Overig	à	commissiekleding	en	commissie-uitje	

In	 ons	 commissieplan	 hebben	 we	 ook	 de	 financiële	 voordelen	 toegelicht,	 die	 heb	 ik	 hier	 nu	 in	

opgenomen.	Commissiekleding	is	maximaal	10	euro	pp.	Omdat	er	nu	minder	commissieleden	zijn,	is	er	

geld	over.	Dit	willen	wij	graag	investeren	in	de	bonding	van	de	commissies.	Wanneer	commissies	een	
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samen	een	commissie	uitje	doen,	kunnen	zij	de	bon	in	mijn	bakje	op	kantoor	doen.	Dan	krijgen	ze	7,50	

per	persoon	vergoed	vanuit	AKT.			

	

Dit	waren	alle	uitgaven.	De	inkomsten	en	uitgaven	van	dit	jaar	komen	dus	uit	op	een	bedrag	van	42.025	

euro.	Zijn	er	nog	vragen?	

	

Nina:	Hoe	ga	je	dit	doen	met	de	nieuwe	commissies?	

Wietske:	Toen	ik	het	ging	maken	wist	ik	nog	niet	wat	er	met	het	commissieplan	ging	gebeuren,	dus	ik	

ga	ze	nu	bij	elkaar	voegen.	Maar	Ctrl	AKT	Del	en	AKTFilm	spelen	in	principe	quitte,	er	verandert	niks	qua	

bedragen,	want	ze	komen	gewoon	onder	hetzelfde	kopje	te	staan.	

	

Nina:	Het	is	niet	dat	ze	als	commissie	opeens	iets	nieuws	krijgen?	

Wietske:	In	principe	speelt	een	commissie	quitte.	

	

Nina:	 Ik	 heb	 een	 vraag	 over	 de	 target	 Commissaris	 Extern.	 Is	 Cineville	 niet	 sowieso	 een	 standaard	

sponsoring?	Deze	krijgen	we	sowieso.	Waarom	zit	dat	binnen	de	target?	

Julia:	We	hebben	er	uiteindelijk	voor	gekozen	om	dit	samen	te	voegen,	omdat	ik	nu	ga	over	bedragen	

van	bedrijven	die	extern	zijn,	dus	daarom	hebben	we	die	daarin	opgenomen.	

	

Nina:	Het	zijn	gewoon	alle	bedrijven.	Andere	sponsoring	en	subsidies	vallen	onder	iets	anders?	

Julia:	Ja.	

	

Nina:	Uit	nieuwsgierigheid,	waar	denk	je	die	100	euro	te	gaan	halen?	

Julia:	We	willen	misschien	een	promotiebeleid	invoeren,	daar	wil	ik	vanaf	januari	naar	kijken,	en	ik	wil	

gaan	kijken	of	ik	in	het	algemeen	sponsoren	kan	vinden	voor	de	studie.	

	

Nina:	Ik	vroeg	me	iets	af	over	die	200	euro	voor	lessen	bij	DanceAKT.	Dat	zou	dan	ook	anders	worden	

toch?		

Wietske:	Daar	heb	ik	ook	mee	gezeten	inderdaad,	van	wat	ga	ik	daar	neerzetten.	Dit	is	voor	blok	1,	dat	

was	200	euro.	Misschien	dat	de	commissie	maar	1	blok	danslessen	ga	doen,	maar	het	wordt	 in	het	

daadwerkelijke	aantal	misschien	minder.	Maar	ik	wist	niet	of	het	commissieplan	door	zou	gaan.	

Hannah	B.:	In	onze	begroting	hadden	we	dat	sowieso	niet	staan,	want	het	draait	quitte.		

	

Nina:	Hoe	zit	dit	met	het	kamp	en	GeprAKT?	Dat	ging	me	even	te	snel.	Hoe	werkt	dat	met	die	bedragen?	

Wietske:	Ik	zat	hier	mee	te	struggelen,	dit	heb	ik	vanmiddag	nog	veranderd.	Ik	had	€6700	bij	Kampcie	

en	€1250	bij	GeprAKT	terwijl	de	begroting	van	de	Kampcie	€7600	is	omdat	de	departementsbijdrage	is	

veranderd.	Bij	de	begroting	van	de	Kampcie	stond	GeprAKT	niet	bij	inkomsten	maar	wel	bij	uitgaven.	

GeprAKT	 haalt	 geen	 inkomsten	 bij	 het	 kamp	 maar	 wordt	 daarmee	 verrekend.	 Ik	 heb	 dat	 wel	 zo	

neergezet.	Die	€4000	is	voor	de	aanbetaling	van	volgend	jaar.	

Nina:	Even	voor	de	duidelijkheid.	De	4000	euro	is	voor	het	kamp	voor	volgend	jaar.	Die	1200	euro	doe	

je	hier	nog	bij?		

Wietske:	De	twee	uitgaven	van	Introkamp	’17	en	’18	is	hetzelfde	als	de	departemensbijdrage	en	het	

introkamp	bij	inkomsten.	

Nina:	Je	hebt	inkomsten	van	1	kamp,	maar	je	geeft	uit	voor	2	kampen,	dus	dan	klopt	dat	niet?	

Wietske:	De	4000	euro	van	kamp	dit	jaar	is	al	door	Hannah	betaald	voordat	er	inschrijvingen	waren.	Zo	

zal	het	waarschijnlijk	ook	dit	jaar	gaan,	dat	ik	de	aanbetaling	doe	voor	het	volgende	kamp.		

Jip:	Je	hebt	het	ook	met	de	locatie	van	dit	kamp,	want	de	locatie	al	geboekt	is	en	dat	was	al	betaald.	

Nina:	Ik	snap	het,	maar	ik	weet	niet	of	het	voor	de	jaarbegroting	correct	is,	want	dan	klopt	er	iets	niet.	

Hannah	B.:	Het	is	zo	wel	praktischer	want	anders	heb	je	een	verrassing	aan	het	eind	van	het	jaar.	

Nina:	Zullen	we	hier	binnenkort	even	naar	kijken?	

Wietske:	Is	goed.	
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Nina:	Dan	over	de	500	euro	afbouw,	moet	je	dit	niet	bij	uitgaven	neerzetten?	

Hannah	B.:	Je	pakt	het	van	de	spaarrekening,	dus	het	is	een	inkomst.		

	

Nina:	Waarom	is	er	250	euro	in	begroot	bij	boekhouding?	

Wietske:	Dat	is	voor	de	iPad	waar	wij	het	met	de	KCC	over	hadden.	Het	idee	was	om	een	iPad	aan	te	

schaffen	zodat	de	boekhouding	via	een	app	kan.		

	

Nina:	De	constitutieborrel	is	dit	jaar	op	een	andere	locatie	dus	wordt	het	dan	duurder	dan	vorig	jaar?		

Wietske:	Het	is	ietsje	duurder	geworden,	en	ik	heb	bij	de	uitgaven	ook	de	uitnodigingen	erbij	gepakt.	

We	hebben	geprobeerd	korting	te	regelen,	maar	er	zijn	veel	verenigingen	die	daar	een	cobo	houden	

dus	het	was	niet	mogelijk	om	die	lager	te	krijgen.		

Hannah	B.:	Ja	het	is	100	euro	duurder	dit	jaar.		

	

Nina:	Ik	vind	de	merchandise	uitgaven	is	best	hoog.	Heb	je	hier	speciale	plannen	voor?	

Wietske:	Dit	heb	ik	overgenomen	van	voorgaande	jaren.	

	

Hessel:	Ik	heb	een	vraag	over	het	sponsorgeld	van	VIDIUS	voor	het	AFF.	Hoe	zit	dat	bij	AKTFilm?	Waar	

is	die	1500	euro	gebleven?	

Wietske:	 De	 700	 euro	 van	 Ufonds	 is	 nog	 van	 vorig	 jaar.	 Dit	 is	 sponsorgeld	 is	 binnengekomen	 dat	

aangevraagd	is	in	Hannah’s	boekjaar.	

	

Hessel:	AFF	staat	bij	GeprAKT	los	onder	inkomsten.	Waarom	heb	je	dit	bij	introkamp	los	gedaan?	

Wietske:	Dat	is	me	nog	niet	opgevallen.		

Jip:	Bij	het	AFF	heb	je	mensen	die	wel	en	mensen	die	niet	betalen	voor	GeprAKT.	

	

Veerle:	Ik	heb	een	vraag	over	het	etentje	bestuur	vorig	jaar.	Staat	dat	in	het	Huishoudelijk	Reglement?	

Wietske:	Dat	is	gewoon	een	ding	dat	altijd	zo	gebeurt,	dat	is	nog	nooit	als	specifieke	post	genoteerd	

maar	bij	diversen.	Dat	is	hetzelfde	als	de	voorrang	regel,	dat	is	gewoon	iets	wat	het	bestuur	krijgt,	maar	

ik	heb	dat	erin	gezet	om	de	begroting	specifieker	te	maken.		

Hessel:	Is	het	een	idee	om	dat	in	het	beleid	te	zetten?	

Nina:	 Normaal	 staat	 het	 niet	 specifiek	 in	 de	 begroting,	 omdat	mensen	 er	 anders	 vragen	 over	 gaan	

stellen.	

Isabel:	Wij	hadden	het	er	ook	al	instaan?	

Hannah	B.:	Nee,	niet	zo	specifiek.	

Nina:	Het	is	vooral	gewoon	een	traditie.		

	

Stijn:	Hoe	zit	dat	met	de	inkomsten	en	uitgaven	van	het	bestuursweekend?	

Wietske:	Bestuursweekend	wordt	zelf	betaald	door	de	bestuursleden,	het	staat	bij	zowel	inkomsten	als	

uitgaven	als	700.	Dat	balanceert.	

	

Overzicht	augustus	en	september	

Als	 laatste	 heb	 ik	 een	 overzichtje	 van	 de	 afgelopen	 anderhalve	 maand	 gemaakt.	 Mijn	 boekjaar	 is	

begonnen	op	1	augustus	2017,	maar	alle	inkomsten	van	inschrijvingen	van	nieuwe	leden	die	daarvoor	

zijn	 binnengekomen,	 vallen	onder	mijn	boekjaar.	Ook	 zijn	 er	 dus	nog	een	 aantal	mensen	die	pas	 in	

augustus	hebben	betaald	voor	zomerkamp	en	is	er	nog	sponsorgeld	binnengekomen	voor	de	het	AFF	

en	de	AlmanAKT.		

	

Het	geld	van	het	U-fonds	is	nog	niet	binnengekomen	dus	dat	staat	er	nog	niet	bij.	

We	hebben	inschrijfgeld	van	nieuwe	AKTleden	erbij	staan.	Over	de	studentenvakpas:	deze	hoort	hier	

ook	bij	de	uitgaven,	want	hier	verdienen	wij	verder	niks	mee.		
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Met	 ‘Meneer	Smakers’	bedoel	 ik	de	burgers	van	tijdens	de	 intro.	Bij	de	 inkomsten	staat	hier	922,50	

euro,	maar	bij	de	uitgaven	staat	een	bedrag	van	885,03	euro.	Dit	komt	omdat	Smakers	in	de	factuur	een	

foutje	 heeft	 gemaakt,	 ze	 hebben	namelijk	 118	 burgers	 gerekend	 terwijl	we	 er	 123	 besteld	 hadden,	

waardoor	er	een	overschot	van	37,47	 is.	Maar	er	 is	ook	verlies	geleden	 tijdens	de	 intro	doordat	de	

zaalhuur	van	Louis	Hartlooper	Complex	hoger	is	uitgevallen	dan	verwacht,	waardoor	dit	bedrag	weer	

wordt	gecompenseerd.		

	

Bij	uitgaven	horen	nog	de	inschrijvingen	van	het	introductiekamp,	omdat	zich	een	paar	mensen	hebben	

afgemeld	en	zij	dus	hun	geld	hebben	teruggekregen.	

	

Bij	 contanten	 hoort	 de	 baromzet	 van	 het	 kamp	 en	 de	 boodschappen	 van	 het	 introductiekamp	 die	

teruggebracht	zijn.	Bij	uitgaven	staat	hierbij	de	storting	die	Luna	en	ik	vanmorgen	hebben	gedaan,	maar	

die	is	ook	weer	bij	inkomsten	op	de	betaalrekening	binnengekomen.	

	

De	 totale	 inkomsten	 vanaf	 1	 augustus	 tot	 nu	 komen	 dus	 uit	 op	 13.324,89	 euro.	 De	 uitgaven	 zijn	

5.376,91.	De	balans	komt	hiermee	uit	op	7.947,98	euro	in	de	plus.	Iemand	nog	vragen	over	dit	overzicht	

of	over	de	jaarbegroting?	

	

Nina:	Ik	heb	een	vraag	over	de	post	“Algemene	Vergadering”:	Dat	is	deze	vergadering	toch?	Dat	vind	ik	

wel	veel	geld	voor	koekjes.		

	

Wietske:	Dat	zijn	de	flessen	wijn	als	cadeautje.		

	

BELEIDSPLAN	

Luna:	We	hebben	het	beleidsplan	opgesteld	aan	de	hand	van	vorig	jaar.		

We	hebben	het	alcohol	en	drugsbeleid	aangepast	en	we	zijn	hier	strenger	op	geworden.	Bij	het	gebruik	

van	harddrugs	mag	je	namelijk	niet	meer	deelnemen	aan	een	AKTiviteit.	

Daarnaast	is	de	focus	driejarenplan	veranderd.	Onze	focus	ligt	op	het	organiseren	van	bedrijvendagen,	

oriëntatie	op	de	arbeidsmarkt,	(pre-)masterstudenten.		

	

Daarnaast	leggen	we	meer	focus	op	duurzaamheid.		

	

Stijn:	Is	duurzaamheid	de	enige	reden	om	over	te	stappen	naar	Triodos	bank?	Is	het	heel	veel	moeite	

om	over	te	stappen?	

Wietske:	 Nee	 en	 het	 gaat	 ook	 niet	 duurder	 uitvallen	 dan	 ING.	 Als	 we	 willen	 streven	 naar	 meer	

duurzaamheid	is	ook	een	duurzame	bank	wel	goed.		

	

Isabel:	Ik	heb	een	praktische	vraag:	Als	ik	geld	overmaak,	komt	het	dan	wel	goed	binnen?	

Luna:	Ja,	want	het	geld	dat	op	de	ING-rekening	wordt	gestort	wordt	automatisch	doorgegeven	naar	het	

nieuwe	Triodos	rekeningnummer.		

Wietske:	 Ik	 open	 morgen	 de	 nieuwe	 rekening	 en	 daar	 hoort	 een	 overstapservice	 bij.	 Je	 krijgt	 een	

berichtje	als	je	het	stort	naar	het	ING-rekeningnummer	en	binnen	13	maanden	wordt	het	automatisch	

aangepast	en	doorgestuurd.	We	gaan	ook	mailtjes	sturen	dat	het	rekeningnummer	is	veranderd.	En	als	

de	rekening	gesloten	is	dan	wordt	het	teruggestort	op	je	eigen	rekeningnummer	en	kun	je	het	opnieuw	

overmaken.	

	

Veerle:	 Ik	hoorde	 laatst	 in	het	nieuws	dat	bij	overstap,	dat	het	geld	dan	op	een	verkeerde	 rekening	

kwam?	

Wietske:	Ik	heb	laatst	met	Triodos	gebeld	en	zij	verzekerden	me	ervan	dat	het	geld	wordt	doorgestuurd.	

Veerle:	Het	gebeurde	juist	wel	bij	een	overstap	van	de	ING.	

Hessel:	Misschien	is	het	wel	handig	om	even	achteraan	te	gaan?	

Luna:	Ja	gaan	we	doen.	
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Daarnaast	hebben	we	AKT-mokken	beneden	en	we	stimuleren	alle	leden	om	AKT-mokken	te	gebruiken.	

	

We	gaan	ook	verder	met	internationalisering.	We	hebben	er	nu	nog	niet	echt	over	nagedacht	hoe	we	

dat	willen,	maar	we	weten	dat	het	gaat	komen.		

	

Daarnaast	hebben	we	veranderd	dat	de	begrotingen	3	weken	van	tevoren	binnen	moet	zijn.	Net	zoals	

het	PR-formulier.	

	

Stortingen	

We	 hebben	 erin	 staan	 dat	 we	 samen	 naar	 de	 ING	 gaan	 om	 te	 storten	 en	 dat	 dat	met	minimaal	 2	

personen	gebeurt.		

	

Nina:	Het	ging	toch	niet	mis	omdat	je	in	je	eentje	ging?	

Hannah	B.:	Het	was	voor	mijn	eigen	gevoel	wel	fijn	geweest	als	er	iemand	bij	was	geweest.	

Isabel:	Er	was	niemand	die	Hannah’s	verhaal	kon	back-uppen	of	even	naar	de	balie	van	de	ING	kon	gaan.		

	

Luna:	En	je	hebt	natuurlijk	een	groot	bedrag	op	zak,	dus	dan	is	samen	zijn	sowieso	veiliger.	

	

Julia:	Het	pinapparaat	doet	het	niet	bij	iedereen?	

	

Luna:	Jawel.	

Wietske:	Het	werkt	niet	bij	mij,	maar	werkt	wel	op	m’n	iPod.	Er	is	in	ieder	geval	meer	kans	dat	pinnen	

kan	op	kantoor.	

	

Onderwijs:	Onder	dit	kopje	is	niet	veel	veranderd.	

	

PR-formulieren:	De	PR-formulieren	moeten	op	tijd	binnen	zijn,	zodat	Czarina	dit	goed	inplannen.		

	

Ivo:	Er	staat	Instragram.	

Luna:	Dit	wordt	aangepast.	

	

Luna:	Julia	gaat	de	LinkedIn	onderhouden.	

	

Isabel:	Is	het	ons	of	onze	account?	

Luna:	Dit	wordt	aangepast.	

	

Snapchat:	We	gaan	AKTiviteiten	ook	promoten	via	de	Snapchat,	want	Facebook	doet	raar.	

	

Stijn:	Zijn	de	eerstejaars	op	de	hoogte	van	de	snapchat?	

	

Czarina:	Het	staat	op	Facebook,	in	de	nieuwsbrief,	op	de	site	en	we	hebben	het	vermeld	in	eerstejaars	

informatieboekjes.	

	

Pagina	Extern:	Zijn	hier	vragen	over?	

	

Culturele	samenwerkingen	is	verhuisd	van	“onderwijs”	naar	“extern”.		

	

Safirah:	Complimenten	voor	het	duurzaamheidspuntje.	

	

Luna:	Dankjewel.	
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Wordt	er	een	schriftelijke	stemming	verlangd?	Nee.		

	

20	stemmen	voor,	0	stemmen	tegen.		

	

SPELDJES	OVERHANDIGEN	

Dan	 zouden	 we	 nu	 graag	 het	 37e	 bestuur	 van	 AKT	 naar	 voren	 vragen	 om	 de	 speldjes	 aan	 hun	 te	

overhandigen.	Wij	willen	hun	heel	erg	bedanken	voor	alles	dat	zij	gedaan	hebben	vorig	jaar	en	het	feit	

dat	ze	de	overdracht	van	de	functies	zo	fijn	hebben	gedaan.	Jullie	hebben	het	super	goed	gedaan	en	wij	

hopen	het	dit	jaar	net	zo	goed	te	gaan	doen	als	jullie.		

	

WVTTK	

De	vergadering	is	bijna	ten	einde	dus	gaan	we	naar	de	WVTTK.	Dit	zijn	puntjes	die	niet	op	de	agenda	

stonden	maar	die	nu	wel	ter	sprake	moeten	komen.	Zijn	er	nog	‘Wat	verder	nog	ter	tafel	komt’	puntjes?		

	

Safirah:	Ik	was	gewoon	benieuwd	waar	jullie	het	meest	naar	uitkijken.	

Luna:	Grote	Reis,	want	ik	ben	nog	nooit	mee	geweest	op	Grote	Reis.		

Wietske:	Ik	heb	zin	in	alles	wat	we	meegaan	maken	met	deze	5	meiden.	

Hannah	M.:	Ik	heb	eigenlijk	zin	in	onze	cobo.	

Czarina:	Ik	heb	zin	in	alles	en	met	iedereen.	

Charlotte:	De	ouderdag	en	leuke	feestjes.	

Julia:	Het	vormgeven	van	de	functie,	dansen	en	meer	mensen	leren	kennen.		

	

Stijn:	Ik	heb	een	vraag	over	de	commissiewerving.	Per	commissie	praat	iemand	van	de	vorige	commissie	

Hoe	doen	jullie	dat	dit	keer	met	de	samenstellingen?		

	

Luna:	Het	leukste	is	als	mensen	van	de	vorige	commissies	dat	doen.	Mensen	kunnen	met	z’n	tweeën	of	

drieën	een	praatje	doen.	Als	er	niemand	wil	praten,	dan	zal	de	OB’er	dat	doen.	

	

Isabel:	Gaan	jullie	nog	iets	met	’t	Hoogt	doen?	

Julia:	We	zitten	nog	in	gesprek	over	korting	vanuit	’t	Hoogt.	En	we	gaan	de	Sneak	Preview	een	nieuw	

leven	inblazen.	Dit	zal	geen	commissie	of	werkgroep	worden,	maar	we	gaan	het	promoten	tijdens	de	

commissiewerving.	

	

RONDVRAAG	

Mochten	jullie	nog	iets	willen	zeggen	of	vragen	is	dat	nu	het	moment.	We	gaan	het	rondje	rond.	

	

Lennart:	Het	plan	van	het	commissie-uitje?	Is	het	een	idee	om	het	in	het	HR	te	zetten?		

Luna:	We	zullen	erover	nadenken.		

	

Ivo:	Hebben	jullie	er	een	beetje	zin	in?	

Julia:	Ja.		

	

Hessel:	Over	dat	diner	van	het	oud-bestuur.	Misschien	is	het	wel	een	idee	om	in	het	HR	te	zetten.	Dat	

het	elk	jaar	is	en	het	een	traditie	is,	vind	ik	geen	goede	reden	om	het	niet	erin	te	zetten.		

Isabel:	 Je	 kunt	 het	 erin	 zetten	 als	 het	 HR	 een	 keer	wordt	 veranderd,	maar	 niet	 nu	 per	 se,	 speciaal	

daarvoor	veranderen.		

	

Nina:	Leden	denken	dan	ook	snel	van	het	is	mijn	geld	en	wat	gaan	we	ermee	doen?	Het	is	lastig	om	uit	

te	leggen	als	oud-bestuur	dat	het	belangrijk	is	dat	we	dat	gaan	doen.	Als	bestuur	is	het	wel	belangrijk	

om	te	doen.	

	

Hessel:	De	VVV-bonnen	zet	je	erin,	dus	een	etentje	van	250	euro	moet	er	ook	in	staan.	
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AFSLUITING	

Luna:	Dan	sluit	ik	bij	deze	de	vergadering	om	21:45.	Ik	wil	jullie	bedanken	dat	jullie	lief	waren.		

	




