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Derde Algemene Vergadering 
Notulen 
06-06-2018 

 
Aanwezig: Sophie A., Marvin, Rob, Iris V., Susan, Merel, Isabel, Ivo H., Lotte B., Nina, Sofie B., Jip, 
Willem, Dorien, Iris K., Meike R., Henk, Sven v. H., Veerle, Hessel, Pleun, Lotte V., Noortje, Veerle, 
Chiara, Elle, Danny, Berne, Sam N., Kevin, Ilsa, Anne-Florine, Frank, Laura, Eline, Charlotte, Hannah, 
Luna, Wietske, Czarina, Julia E., Mischa, Jasper S. 
 
Opening 
Luna: Lieve leden, wat fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn bij de laatste Algemene Vergadering van dit 
jaar. Er staan veel punten op de agenda vandaag dus we zullen snel gaan beginnen. Ik open de 
vergadering om 19:47 uur. 
 
Vaststellen van de vorige notulen 
Luna: Allereerst zullen we de notulen van de vorige Algemene Vergadering, die plaatsvond op 7 
februari 2018, 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. De 
aanpassingen die via de mail door jullie zijn doorgegeven zijn als het goed is gewijzigd. Mochten er nu 
nog dingen gewijzigd of toegevoegd moeten worden, steek dan even je hand op.  
 
Rob: Mijn naam is Rob van den Enk in plaats van Rob van Enk.  
Dit is gewijzigd.  
 
Luna: Zijn er op- of aanmerkingen over de notulen?  
Dan zijn bij dezen de notulen van de tweede Algemene Vergadering van dit jaar vastgesteld.  
 
Vaststellen van de agenda  
Luna: We hebben zojuist de vergadering geopend en de notulen zijn net ook vastgesteld. We zijn nu 
bezig met het vaststellen van de agenda en daarna zullen er mededelingen vanuit het bestuur en 
mogen jullie eventueel mededelingen toevoegen. Ook is er een mededeling vanuit de 
Alumnicommissie en vanuit de dropping. Daarna zal de KCC aan bod komen. Nick kon helaas niet 
aanwezig zijn, dit wijzig ik dan ook graag in de agenda. Nina zal namens de KCC het financiële verslag 
aan jullie presenteren van het afgelopen halve jaar. Vervolgens willen wij graag de KCC alvast 
bedanken, ondanks dat ze nog even door moeten en willen wij de nieuwe KCC vast aan jullie 
presenteren. Vervolgens zal Wietske doorgaan met het financiële overzicht. Daarna zal ik de 
uitvoering van het beleidsplan en het driejarenplan met jullie evalueren. Vervolgens zal er een korte 
pauze zijn en zouden wij naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan graag een 
discussiemoment hebben over het International Panel, die wij graag zouden introduceren. Daarna 
bedanken wij graag de Raad van Advies en zouden we graag de nieuwe Raad van Advies eventueel 
instemmen. Ten slotte willen we natuurlijk afsluiten met het voorstellen en instemmen van het 39e 
kandidaatsbestuur!  
 
Luna: Zijn er vragen of opmerkingen over deze agenda?  
Dan is de agenda bij dezen vastgesteld.  
 
Mededelingen 
Machtigingen  
Luna: Zijn er machtigingen voor het stemmen vandaag?  
 
Susan is gemachtigd door Stijn. 
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Jip is gemachtigd door Desi. 
Hessel is gemachtigd door Lynn. 
Chiara is gemachtigd door Madelon. 
Sofie B. is gemachtigd door Megan. 
Isabel is gemachtigd door Hannah B..  
 
Privacywet 
Luna: Onze tweede mededeling gaat over de privacywet. Over het algemeen zullen er voor ons nu niet 
heel veel dingen veranderen, maar we zullen met bepaalde dingen wat secuurder om moeten gaan. 
Een mededeling aan de commissies; voortaan als je een mail stuurt naar leden omtrent een AKTiviteit, 
zorg er dan voor de alle leden naar wie je deze mail stuurt in de BCC zet, om hun privacy te 
waarborgen. Het volgende bestuur zal dit verder uitzoeken en ervoor zorgen dat AKT zich volledig zal 
houden aan de privacywet.  
 
Studentmentoren en kampmentoren 
Luna: Zoals jullie misschien al op Facebook voorbij hebben zien komen zijn we weer op zoek naar 
studentmentoren en daarna ook kampmentoren. Dit is superleuk én leerzaam. Dus zoek een partner 
en geef je als duo op via het inschrijfformulier op Facebook! Aanmelden kan tot en met 8 juni 
aanstaande voor de studentmentoren en voor de kampmentoren zal de informatie daarna op 
Facebook komen.  
 
Luna: Dit waren de mededelingen vanuit ons, we hebben van de Alumnicommissie vernomen dat zij 
een mededeling hebben. Wie is er aanwezig vanuit de Alumnicommissie?  
Nina: Dit willen we graag verschuiven naar de WVTTK, want dan is Lennart ook aanwezig. 
 
Luna: Ook hebben we vernomen dat er een mededeling is vanuit de dropping, de winnaars van het 
ledeninitiatief. Aan wie mag ik het woord geven?  
Frank: We hebben een filmpje. 
Luna: Zal ik deze aanzetten? 
Frank: Is goed. 
 
Het filmpje wordt gestart. 
 
Luna: Wil je er nog wat aan toevoegen, Frank? 
Frank: Nee. 
Kevin: De inschrijvingen zijn op 11 juni.  
 
Luna: Zijn er nog mededelingen vanuit jullie?  
 
KCC  
Luna: Ik zou nu graag Nina vanuit de KCC naar voren willen vragen om het kascontroleverslag te 
presenteren.  
 
Nina: Vorige en deze keer deed ik de KCC met Nick en volgende keer met Hannah. 
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Kascontroleverslag – 2 
Studievereniging AKT voor Media en cultuur, Utrecht 
 
Penningmeester: Wietske W. 
Commissie:  Nick van H. en Nina B.  
Datum controle: 1 juni 2018  
Periode   1 januari 2018 – 31 mei 2018  
 
Algemeen 
Net zoals bij de eerste controle ziet de administratie er goed uit. De financiële administratie is op een 
paar foutjes na helder gerapporteerd door Wietske in zowel de kasmap als in het financiële overzicht. 
In dit verslag zullen we eerst kort terugblikken op het vorige verslag en daarna zullen we de huidige 
financiële situatie rapporteren. 
 
Terugblik verslag 1 
Bonnen 
Er waren geen acties die moesten worden ondernomen met betrekking tot de bonnen. 
 
Afrekeningen 
Alle afrekeningen die Wietske moest aanpassen, zijn aangepast. 
 
Jaaroverzicht 

Maand Fout Correctie 

Augustus- uitgave Uitgave gedaan naar Jasper S. voor 
benzine AKT on Tour 

Deze staat niet in het overzicht 
per maand, of is het in het 
boekjaar van Hannah 
opgenomen? Dan moet dit 
vermeld worden en in haar 
map geplaatst worden. Zo niet 
dan bon 327 opnemen en een 
nieuw nummer geven. 

 
Deze aanpassing moest worden gedaan in het jaaroverzicht. Echter is de KCC vergeten dit te 
controleren dus zal deze controle worden gedaan in de laatste periode.  
 
Kastelling 
De kastelling die is uitgevoerd op 1 juni is een controle die afwijkt van de data van periode 2. Dit komt 
omdat de vorige telling van de kas van de commissie tot half januari is uitgevoerd. De controleperiode 
van de kluis ligt daarom van 18 januari tot en met 1 juni 2018. Een overzicht volgt hieronder: 
 

Eenheid Hoeveelheid 
(in munten) 

Totaal € 

€50 0 €0 

€20 34 €680 

€10 45 €450 

€5 40 €200 
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€2 40 €80 

€1 50 €50 

€0,50 49 €24,50 

€0,20 50 €10 

€0,10 40 €4 

€0,05 30 €1,50 

€0,02 0 €0 

€0,01 0 €0 

Subtotaal:  €1500 

 

TOTAAL  €1500 

 
 
Kasmap 
In de kasmap staat een bedrag van €1500 genoteerd. Er is geen verschil ten opzichte van de kas. 
Wietske zal dan ook de kas verder gaan tellen met het bedrag uit de kasmap, €1500. Netjes gedaan.  
 
 
Bonnen 
 

Bon nr. Opmerking Actie door penningmeester 

190 Het is handig om een overzichtje van alle automatische 
incasso’s die AKT heeft te maken voor de volgende 
penningmeester. 

Actie: Samen met Ilsa 
overzichtje maken.  

208 & 
209 

Deze bonnen staan verkeerd op het bankafschrift. Op 
bon 209 wordt een verkeerd bedrag genoemd, dit moet 
1880,59 zijn. 

Verklaring op bon 209 
aanpassen. 

227 Deze bon was niet per se nodig geweest in de map, 
aangezien er geen uitgave is gedaan. 

Geen actie. 

263 en 
264 

Deze losse bonnen zijn dezelfde bon dus mogen ook 
hetzelfde nummer hebben. Dit geldt ook voor bon 265 
en 266 en bon 273, 274. 

Voor nu geen actie.  

326 De factuur en de afrekening van het feest komen niet 
overeen. We weten niet wat het daadwerkelijke bedrag 
is wat aan Contact zou betaald moeten worden.  

Geen actie, maar wees hier alert 
op.  
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Afrekeningen 
Algemeen: de afrekeningen zien er goed uit. Echter heeft de KCC nog een aantal adviezen: 
- De specificaties moeten niet allemaal op de afrekening zelf, maar op de achterkant van het 

papier komen te staan. Nu is de afrekening minder goed leesbaar en is het overzicht qua 

inkomsten en uitgaven niet duidelijk.  

- Meer alertheid op het quitte staan van een begroting. Dit gaat te vaak fout en er is hier al 

eerder een opmerking over gemaakt.  

 
Jaaroverzicht per maand en de huidige balans 

Maand Fout Correctie 

Mei - inkomsten Bij de contante inkomsten is een 
rekenfout gemaakt er staat een bedrag 
237,50 aan inkomsten maar dit moet 
537,50 aan contante inkomsten moet 
zijn. In de jaarbalans zijn er 300 euro 
extra meer inkomsten dan verwacht.  

Geen actie, Wietske heeft het 
al doorgevoerd. 

 
 
Declaratieformulieren: 
- Bij het declaratieformulier van Sam N. moet nog een orderformulier worden toegevoegd voordat de 
KCC tot ondertekening over kan gaan.  
 
Besluit 
De administratie ziet er heel netjes uit. Er hoeft dan ook op maar een paar kleine punten actie worden 
ondernomen door Wietske om de administratie helemaal op orde te brengen. Wietske is in deze 
tweede periode al veel nauwkeuriger te werk gegaan en daarvoor 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. 
Nogmaals complimenten aan Wietske en de commissie hoopt dat je de laatste periode op deze voet 
door zal gaan.  
 
Presenteren nieuwe KCC  
Luna: Dankjewel Nina! Niet alleen voor jullie financieel verslag vandaag maar ook voor het deel 
uitmaken van de KCC dit jaar! Wij willen jullie vanuit het 38e bestuur alvast even bedanken. Op de 
volgende AV zullen jullie officieel bedankt worden, aangezien Nina en Hannah dit jaar nog niet klaar 
zijn. We maken wel graag vast bekend dat Hannah B. en Wietske komend jaar de KCC zullen vormen. 
Zij zullen komend jaar Ilsa, als ze wordt ingestemd, controleren vanuit de KCC.  
 
Financiële update   
Luna: Dan wil ik nu graag aan Wietske vragen om de financiële update te presenteren.   
 
Wietske: Hoi, nu de financiële update. Bij de vorige AV liet ik al weten dat de overstap van ING naar 
Triodos Bank goed is verlopen. Sinds februari heb ik de rekening gesloten en zijn we nu dus helemaal 
overgestapt naar Triodos.  
 
Wietske: Dan nu naar de jaarbegroting. Ik zal de posten waar veel verandering in is geweest sinds de 
vorige AV even kort toelichten. We beginnen bij de inkomsten. 
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• De sponsoring van Studystore is iets meer dan 150 euro lager uitgevallen dan verwacht. Dat is 
vooral gewoon jammer. Daarnaast loopt ons contract bij Studystore binnenkort af, dus 
hebben we een nieuw contract moeten tekenen. Daardoor krijgen we volgend jaar 
waarschijnlijk nog iets minder, omdat zij een ander contract hebben. Charlotte heeft nog 
gezocht naar andere aanbieders en gepraat met andere verenigingen, maar we hebben geen 
beter alternatief kunnen vinden.  
 

• We hebben de departementsbijdrage nog steeds niet ontvangen. Ik heb hierover gemaild 
met Liesbeth Cilek en ze heeft me verzekerd dat we het binnenkort krijgen. Maar dat zei ze 
een paar maanden geleden ook al, dus hier ga ik nog verder achteraan. 

 

• Bij het kopje AKT-borrel: de vorige keer zei ik al dat er veel meer drank is verkocht dan we 
hadden verwacht bij de kerstborrel, waardoor er maar 40 euro van het potje AKT-borrel is 
opgemaakt toen. De overige 120 euro is bij de diesborrel opgemaakt voor gratis bier. 

 

• Bij het kopje symposia: staan veel inkomsten. Dit zijn de inkomsten van de deelnemers en de 
sponsoring van VIDIUS die we hiervoor hebben gekregen voor Generatie Nooitgenoeg. Van 
VIDIUS hebben we meer sponsorgeld ontvangen dan we eigenlijk nodig hadden, daardoor is 
het verschil nu heel klein. Maar volgende week komt er nog een alumni-activiteit over 
televisie aan en de week daarna organiseer ik samen met Eline een symposium over media-
afhankelijkheid, waardoor het verschil tussen inkomsten en uitgaven weer iets groter wordt. 

 

• Bij de post Verjaardag AKT: staan best veel inkomsten. Dit is de betaling voor de Efteling, waar 
we met 40 mensen heen zijn geweest, en het statiegeld van het bier en de frisdrank van 
parkfriet. Maar de uitgaven zijn ook veel meer dan begroot, waardoor het verschil tussen de 
twee ongeveer 650 euro is, omdat we extra hebben geïnvesteerd om de activiteiten in de 
diesweek goedkoper te maken.  

 

• Ook bij de familiedag hebben we geld geïnvesteerd wat nog over was van het introkamp, 
ongeveer 240 euro. 

 

• Bij de uitgavenkant valt op dat voor de Algemene Vergadering tot nu toe minder is uitgegeven 
dan gepland. Daarom nodigen we jullie uit om tussen de AV en Let’s Go nog gezellig mee te 
gaan naar de Nieuwe Dikke Dries, dan krijgen jullie het eerste biertje van ons. 
 

Wietske: Dan naar de commissies. Er is niet heel veel bijzonders, want die spelen over het algemeen 
quitte.  

• Voor het AFF hebben we tot nu toe alleen de kaartverkoop van de dagkaarten 
binnengekregen. De rest van de kaartverkoop ging via ’t Hoogt, dus dat hebben we nog niet 
ontvangen. Omdat het AFF pas vorige week was, staan er ook nog geen uitgaven bij die post. 
 

• De locatie van het zomerkamp en de Hajraa is al betaald, maar hiervoor zijn nog geen 
inkomsten omdat de deelnemers nog niet hebben hoeven betalen. 

 

• De Feessie heeft redelijk wat winst gemaakt met de cocktailparty en de afgelopen paar 
feesten. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, maar waarschijnlijk leggen alle 
verengingen bij het komende feest wat geld in om dit feest goedkoper te maken, dus wordt 
de winst weer enigszins gecompenseerd.  
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• Bij de Grote Reis is een groot verschil in inkomsten en uitgaven, bijna 1400 euro. Dit is 
sponsorgeld van Vidius en het U-fonds wat wij nog niet hebben gekregen. Dit is vrij normaal, 
ik kreeg zelf ook pas in september het geld van de vorige grote reis en het AFF binnen. Ilsa zal 
dit geld daarom pas in haar boekjaar krijgen. Daarnaast heeft AKT veel geld ingelegd om de 
grote reis goedkoper te worden, omdat er veel winst is gemaakt bij het introkamp.  

 

• Bij het gala is ook veel winst gemaakt, daarom zijn de uitgaven hier veel lager dan de 
inkomsten. 

 
Wietske: De jaarbegroting komt hiermee uit op 1953,88 euro in de plus. Er komen de komende maand 
nog een aantal grote uitgaven aan, zoals de betalingen voor het AKT Film Festival en de kamplocatie. 
Ook is er nog geen geld betaald voor de biercantus, omdat we hier pas twee maanden later een 
factuur voor hebben gekregen van de locatie. Als het goed is wordt dit verschil in de komende twee 
maanden dus weer rechtgetrokken. 
 
Wietske: Zijn er vragen? 
Nina: Ik denk dat je dan ook nog best veel gaat uitgeven aan de merchandise, zoals de truien? 
Wietske: Ik heb een overzicht waar ik geld aan uit ga geven deze maand, waaronder ook de truien. 
 
Isabel: Bij commissie-uitjes staan maar 3 uitgaven, zijn er maar 3 commissies die dat hebben gedaan? 
Wietske: Ja ik heb maar 3 bonnen gekregen, dus als je nog een commissie-uitje wilt doen, ga je gang! 
Susan: Als je al een commissie-uitje hebt gedaan, krijg je dan nog geld terug? 
Wietske: Als je de bon nog hebt, kan dat zeker. Je kan anders ook een declaratieformulier invullen, 
maar ik kan niet garanderen dat je dan je geld krijgt. Dan geef ik het woord weer aan Luna. 
 
Evaluatie Beleidsplan + Driejarenplan 
Luna: Dankjewel Wietske! Dan zal ik nu het beleidsplan en het driejarenplan met jullie evalueren. Dit 
kan namelijk leerzaam en behulpzaam zijn voor het KB en de leden. Dit is onze evaluatie van het 
beleidsplan. Daarmee wil ik zeggen, jullie zijn altijd vrij om ons aan te spreken op hoe jullie vinden dat 
wij als bestuur functioneren, maar dit is hoe wij tegen ons beleidsplan aankijken. Ik zal niet bij alle 
punten van het beleidsplan en het driejarenplan stilstaan, dus mochten jullie nog specifieke vragen 
hebben over andere punten die ik niet bespreek, dan hoor ik dat graag.  
 

- Aanwezigheid  
o Wij zijn vaak met z’n zessen aanwezig geweest bij AKTiviteiten en altijd met zo veel 

mogelijk. Ook is er op iedere AKTiviteit één bestuurslid tot het einde gebleven. Wij zijn 
echter wel van mening dat dit niet altijd even verstandig is. Wij hebben gemerkt dat 
aanwezig zijn bij iedere AKTiviteit eigenlijk te veel vraagt voor een parttime bestuur. 
Naast AKTiviteiten moeten bestuursleden namelijk ook nog aanwezig zijn op 
evenementen die niet altijd zichtbaar zijn voor de leden zoals borrels, SVO-
vergaderingen, SVO-activiteiten en andere algemene vergaderingen. Het was voor ons 
soms absoluut te veel dit jaar en dat is niet goed voor persoonlijke gezondheid maar 
op ten duur ook niet voor de gezondheid van de vereniging. In het beleidsplan staat 
dat we streven naar voltalligheid op iedere activiteit, maar dit streven wordt soms iets 
te serieus opgevat door zowel het bestuur zelf als door de leden. Wij geven dit graag 
mee aan het KB, dat het streven ook echt als streven is en niet een verplichting.  

- Algemene Vergaderingen 
o Er was op alle drie de AV’s een grote opkomst met een goede representatie van de 

commissies en de leden. Wij willen jullie daarvoor bedanken. We hebben geprobeerd 
de AV’s te combineren met activiteiten en dit was succesvol. Vanavond is Let’s Go 
Cherso in de Ekko, dus kom daar ook zeker allemaal heen vanavond!  
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- Commissieplan 
o Wij hebben het commissieplan ingestemd dit jaar en de overgang verliep erg soepel. 

Wij zijn tevreden over de nieuwe commissies.  
- Duurzaamheid 

o Dit jaar hebben wij flink geïnvesteerd in het groener maken van AKT. Zo zijn wij 
overgestapt naar een groenere bank, Triodos. Daarnaast hebben wij AKT-doppers, 
duurzame waterflesjes, aangeschaft voor de leden ten koste van €7,00 per stuk. Ook 
hebben wij dit jaar geïnvesteerd in contacten met verenigingen die vrij veel doen op 
het gebied van duurzaamheid, zoals Djembé van Culturele Antropologie en Storm van 
Milieukunde. Met Djembé hebben wij het evenement Go Green met Leo 
georganiseerd, en met Storm hebben wij een kledingruil georganiseerd. Daarnaast 
hebben wij het printbeleid aangepast, waardoor slechts AKT-gerelateerde dingen via 
kantoor geprint mochten worden, wij raden het KB aan dit voort te zetten. Ook 
hebben wij leden aangemoedigd AKT-mokken te gebruiken in plaats van plastic of 
papieren bekertjes uit de automaat. Afvalscheiding is nog steeds niet mogelijk in ons 
gebouw, we hebben wel samen met andere verenigingen een brief naar het college 
van bestuur gestuurd over de mogelijkheden van afvalscheiding. Naar onze eigen 
mening hebben we dus flink geïnvesteerd in de duurzaamheid.  

- Internationalisering 
o De internationalisering van AKT is iets waar wij veel mee bezig zijn geweest. Zo 

hebben wij een plan opgesteld waar het KB mee aan de slag kan. Dit plan beslaat 
onder andere de promotie, vergaderingen, commissies etc. Ook is de 
Onderwijscommissaris vaak in gesprek geweest met Vincent Crone over de 
internationalisering. We hebben op Open dagen praatjes in het Engels verzorgd en we 
zijn bezig met de vertaling van de website. De vertaling is inmiddels bijna voltooid, 
alleen de stukken online gooien kost veel werk. Wel heeft Czarina al bijna alles online 
gezet en is er nu ook een kopje internationals, waar de internationals meer informatie 
over AKT kunnen opvragen. Op deze manier zullen internationals die de website 
bezoeken zich erkent en welkom voelen. Dit is namelijk een belangrijk aspect, dit 
kregen we mee van internationals zelf tijdens International Café, een evenement over 
internationalisering, georganiseerd door Charlotte in samenwerking met andere 
verenigingen. Ook hebben wij dit jaar nagedacht over het oprichten van een 
internationaliseringswerkgroep, het International Panel, daarover na de pauze meer.  
Jip: Je zei dat Media en culture dat het een nieuwe studie is, wordt AKT dan wel de 
studievereniging? 
Luna: Het is geen aparte studie, maar het blijft 1 bachelor die in meerdere talen te 
volgen is.  

- Kantoor 
o De viezevaatbak was een goed initiatief en werd aan het begin van het jaar veel 

gebruikt, helaas op het einde van het jaar minder. Wel geven we graag mee aan het 
KB om deze wel te gaan en blijven gebruiken.  

- Lustrum en Dies 
o Het bedrag voor het Lustrum is in begroot en de Diesweek van AKT vond plaats in de 

week van 14 mei 2018. In deze week zijn wij voor €6,00 pp naar de Efteling geweest 
en hebben wij op woensdag in het park genoten van friet, bier en ijs (volledig op 
kosten van AKT) tijdens parkfriet. Hier waren 67 leden, dit was een van de grootste 
opkomsten op een AKTiviteit dit jaar. Donderdag sloten we de Diesweek af met het 
open podium georganiseerd door AKT on Stage. Op 9 mei 2018 vond wel de 
verjaardag van AKT plaats. Dit hebben we gevierd met tompoezen op kantoor en de 
AKT-borrel in de NDD met gratis biertjes. We zijn erg tevreden over hoe de Dies is 
verlopen en de opkomst was op alle activiteiten erg groot! 
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- Samenwerkingen met andere verenigingen 
o Dit jaar hebben wij uitermate veel samengewerkt met andere verenigingen. Net als 

ieder jaar, maar soms ook nieuw met Albion, Atlas, Art, Hucbald, Contact, Ubuntu, 
Alias, Off-Screen, Storm, Djembé en Eureka.  We hebben de Let’s Go feesten 
doorgezet, evenals de feesten met andere verenigingen. Ook zijn we aanwezig 
geweest bij alle vergaderingen van het SVO en hebben wij actief deelgenomen in de 
commissies. Zo zaten Hannah en Czarina in de Activiteitencommissie, zat ik in de 
Humanities League commissie, deed Charlotte Let’s GO en heeft Julia de 
Carrièrenacht medegeorganiseerd. Daarnaast heeft Wietske de biercantus 
georganiseerd in samenwerking met andere verenigingen en hebben we ook het gala 
en andere feesten met andere verenigingen georganiseerd. Met Contact zijn wij dit 
jaar op wintersport geweest. Charlotte heeft dit jaar wederom de Scriptiepitch 
georganiseerd met Off-Screen en begin dit jaar hebben we ook een dag gehad bij het 
NFF met Off-Screen. Off-Screen is onze zustervereniging uit Amsterdam. Dit jaar 
hebben wij ook geïnvesteerd in de band met onze zusterverenigingen door een 
zussenavond te organiseren, waarbij we met alle zusjes (uit Nijmegen, Groningen en 
Amsterdam) uit eten zijn geweest. Dit was een groot succes, en raden het KB dan ook 
zeker aan om dit weer te organiseren. Niet alleen om elkaar te leren kennen, maar 
ook om ideeën uit te wisselen. Daarnaast gaan wij ook een symposium organiseren in 
samenwerking met Eureka, de studievereniging van het Honours-programma. Dit jaar 
hebben wij ook contacten gelegd met studieverenigingen buiten de 
Geesteswetenschappen. Zo hebben wij duurzaamheidsevenementen georganiseerd 
met Storm en Djembé  

- Financiën  
o Op basis van de financiën is alles erg voorspoedig verlopen. Het storten is goed 

gegaan en altijd met z’n tweeën, dit raden we het volgende bestuur zeker ook weer 
aan, vooral omdat het storten nu net iets anders verloopt, omdat het nu via 2 andere 
banken gedaan moet worden.  

o De overstap van bank is goed verlopen.  
- Onderwijs 

o Dit jaar is de boekverkoop goed verlopen. We hebben ook opnieuw een jaarcontract 
aangevraagd met Studystore. Volgend jaar kan er eventueel gekeken worden naar 
een nieuw contract, omdat we volgend jaar minder provisie krijgen.   

o Dit jaar hebben wij een eerste contact gelegd met de (pre-) masterstudenten. Daaruit 
bleek dat AKTiviteiten wellicht relevant zouden zijn, maar dat de boekverkoop niet 
persé iets was waar (pre-)masterstudenten behoefte aan hebben, omdat zij voor de 
meeste dingen geen boeken nodig hebben. Het enige dat nog niet volledig volbracht 
is, is het contact tussen AKT en de (pre-) masterstudenten. Wel zijn we begonnen met 
dit contact en heeft Hannah gesproken met Hanna Surma voor volgend jaar. 
Nina: Welke masters zijn dat dan? 
Luna: Voor nu Film- en Televisiewetenschap, want daar is Hanna Surma de 
mastercoördinator van.  
Charlotte: Het idee is dat we dit jaar bij de introductie bij deze master een praatje 
houden en vanuit daar kijken wat er mogelijk is.  

o Charlotte heeft dit jaar veel contact gehad met Ivana. Dit jaar hebben we in 
samenwerking met de studieadviseur ook een evenement georganiseerd: Generatie 
Nooitgenoeg: Time Out, over prestatiedruk. Dit werd erg gewaardeerd. Daarnaast 
hebben wij bijgedragen aan de Onderwijsgesprek van de OC. Dit jaar zijn er maar liefst 
acht meeloopdagen georganiseerd door Charlotte. Daarvan was er 1 meeloopdag 
voor internationals, dit liep echt niet heel erg goed.  
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Charlotte: Ik wist dat mensen niet makkelijk naar Nederland konden komen, maar er 
was veel aanvragen voor. Ik heb hier gewoon een datum voor geprikt maar er was 
toen niet echt meer animo voor.  

o Voor de Open Dagen van de Universiteit hebben we nauw samengewerkt met Toine 
Minnaert, waar Charlotte vaak ook afspraken mee heeft gehad. We hebben op de 
Open Dagen praatjes gegeven over de studie en over AKT (zowel in het Engels als in 
het Nederlands) en waren aanwezig op de informatiemarkt.  

o Dit jaar hebben wij vele studiegerelateerde AKTiviteiten georganiseerd. Zo onder 
andere de scriptiepitch en het MCW-Café. Daarnaast organiseren wij een symposium 
met Eureka, en zijn er verschillende bedrijvendagen geweest. In het begin was dit wat 
weinig, maar dit zijn er later in het jaar meer geworden.  

- PR 
o Czarina heeft goed gebruik gemaakt van een PR-agenda, waardoor bijna alles ruim op 

tijd gepromoot werd.  
o Wij merken op dat promotiemateriaal vaak te laat wordt aangeleverd door 

commissies. Dit is zonde en erg tijdrovend voor de PR. Wellicht dat het volgende 
bestuur naar opties kan kijken om dit soepeler te laten verlopen.  

o Dit jaar zijn wij met Facebook tegen wat problemen aangelopen. Zo verschijnen niet 
alle posts meer op de tijdlijn van leden en kon Czarina vaak maar een maximum aantal 
leden uitnodigen voor een AKTiviteit. Misschien is het een idee om hier (ook) een 
andere manier voor te bedenken. Dit geven wij graag mee aan het volgend bestuur.  

o Dit jaar hebben wij actief gebruik gemaakt van Instagram. Vaak gebeurde dit na een 
activiteit. Uit de ledenenquête bleek dat dit nog steeds vaker mag en dus moedigen 
wij actiever gebruik op Instagram dan ook aan bij de PR-Functionaris van het volgend 
bestuur. Het is ons niet gelukt van iedere AKTiviteit minimaal één foto te plaatsen, 
maar vaak wel. Ook hebben wij gebruik gemaakt van Instagram om solliciteren voor 
het nieuwe bestuur te promoten door middel van: Instagram-takeover door alle 
bestuursleden.   

o De nieuwsbrief is iedere maand verschenen, alleen niet iedere eerste maandag van de 
maand, omdat dit soms simpelweg niet lukte en er soms feestdagen waren op 
maandag. Al het bovenstaande was aanwezig in iedere nieuwsbrief. Wel hebben we 
ondervonden dat het takenpakket van de PR-Functionaris al vrij groot is en dat de 
nieuwbrief voortaan zal gaan behoren tot het takenpakket van de Secretaris. Dit 
verliep goed en we verwachten hiermee door te gaan.  

o Snapchat en Twitter zijn hetzelfde gebruikt als voorheen.  
o De agenda is regelmatig bijgewerkt door Hannah en Czarina heeft hard gewerkt aan 

het realiseren van de vertaling van de website. Er zijn nieuwe kopjes bijgekomen zoals 
‘Partners’ en ‘Sponsoren’ en ook het kopje ‘Vrienden van AKT’ is nieuw dit jaar. Dit 
jaar zijn wederom alle filmpjes ook gepubliceerd op Youtube, maar hier is niet actief 
gebruik van gemaakt, vaak omdat de filmpjes toch worden vertoond via Facebook.  

- Extern 
o Julia heeft bovenstaande taken goed uitgevoerd en wij zijn van mening dat de 

toevoeging van de Commissaris Extern heel nuttig is gebleken, vandaar dat wij er voor 
hebben gekozen opnieuw een Commissaris Extern in te zetten in het 39e bestuur van 
AKT.  

o Julia heeft de LinkedIn pagina onderhouden, en hier is ook actief gebruik van 
gemaakt, door arbeidsmarkt oriënterende evenementen te delen. Deze berichten zijn 
gedeeld met de betrokken alumni.  

o Dit jaar hebben we de contacten die we al hadden met culturele instellingen (KEES, 
Cineville, NFF, ’T Hoogt, Louis Hartlooper Complex etc.) warm gehouden. Daarbij 
hebben we ook contact gelegd met een paar nieuwe culturele instellingen zoals CJP, 
het Nationaal Theater in Den Haag, de KRO-NCRV en het Utrechts Archief. Ook is de 
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samenwerking met ’T Hoogt weer tot leven gekomen met de Sneak Preview en we 
hebben nu een kleine inofficiële commissie die zich hiermee bezighoudt. Hier wordt 
wel opnieuw naar gekeken. Ook hebben wij dit jaar weer de Studentenvakpas en de 
Cinevillepas aangeboden aan onze leden. Nieuw dit jaar was de CJP pas in 
samenwerking met Knaek. We geven graag door aan het KB om opties voor de DuKo 
(duurzame Knaek-pas) verder te bekijken. Wij hebben dit contact al wel gelegd. We 
zijn dit jaar ook naar De Wereld Draait Door geweest met AKT. Ook dit was een 
geslaagde AKTiviteit en hiermee hebben wij geïnvesteerd in contact met dit 
programma.  

o Naast de culturele instellingen heeft de Commissaris Extern dit jaar ook geïnvesteerd 
in contacten met overige bedrijven. Zo hebben wij nu een koffiedeal met Luciano’s, 
repareerkorting bij Celil City Bike en hebben wij contact gelegd met Meneer Smakers 
en TEAM kappers. Ook hadden we een deal met STUF over de Utrecht University 
truien, waarmee wij geld ontvingen bij aankoop door AKT’ers. We hebben ook korting 
gekregen bij Il Pozzo bij de commissiewerving. Ook hebben wij het contact met de 
Ijsfiets weer opgezocht en hiermee een deal gesloten voor de Dies. Van deze 
bedrijven hebben wij een sponsorbedrag ontvangen en hebben wij nu een goede 
deal. Daarnaast hebben wij dit jaar ook het Vrienden van AKT plan ingestemd, voor 
enthousiaste ouders/vrienden/kennissen van AKTers die de vereniging graag 
financieel willen steunen. Dit is niet ontzettend hard gegaan, maar we hebben een 
aantal donaties gekregen en dit was uiteraard erg leuk. De target van de Extern is dit 
jaar ruim behaald.  

- Driejarenplan: Dit zijn dingen die we hiervoor nog niet besproken hebben.  
o We hebben het driejarenplan regelmatig bekeken en ook deze hebben wij 

geëvalueerd en het lijkt alsof we het driejarenplan binnen drie jaar gaan bereiken We 
hebben de stijgende lijn voortgezet en hebben het driejarenplan op de meeste 
punten al bereikt. Het volgende bestuur zal AKT proberen te promoten bij de 
introductie van de (pre-) master studenten, mogelijk in samenwerking met het 
international panel, waarover straks meer.  

o De alumnicommissie organiseert dus op 13 juni hun eerste activiteit. Daarnaast heeft 
de extern veel contact gehouden met de commissie en zijn er evenementen in 
samenwerking met de alumni georganiseerd zoals de Carrierenacht en Generatie 
Nooit Genoeg: Time-Out. Daarnaast was er iedere maand in de nieuwsbrief ook een 
stukje te lezen van een alumnus. Wij zijn als bestuur aanwezig geweest bij de 
Bacheloruitreikingen, om afgestudeerden aan te sporen deel uit te gaan maken van 
het alumnibestand.  

 
Luna: Zijn er vragen of opmerkingen over de evaluatie van het beleidsplan en het driejarenplan?  
 
Nina: Het driejarenplan is van vorig jaar, dit jaar en volgend jaar? 
Luna: Hij is van 2016 – 2019, het 39e bestuur schrijft en evalueert het driejarenplan en het 40e bestuur 
gaat ermee van start. 
Nina: Het is misschien fijn voor jullie om dit op tijd te weten, want wij moesten dit heel last-minute 
gaan schrijven. 
Charlotte: Ik dacht dat het 40e bestuur het schrijft? 
Isabel: Bij ons heeft het 36e bestuur hem geschreven en zijn wij ermee begonnen. 
Nina: Fijn dat dat nu duidelijk is. 
 
Hessel: Hoe evalueren jullie het Vrienden van AKT-initiatief? 
Luna: Het zorgt voor een leuke bijdrage. Het is geen heftige toevoeging aan de begroting, maar een 
kleine bijkomstigheid. Zo hebben sommige sponsoren die een bijdrage voor de AlmanAKT leverden 
het ook via dit initiatief gedaan. 
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Isabel: Wie is verantwoordelijk voor Vrienden van AKT? 
Luna: Voornamelijk Julia, maar ook Wietske natuurlijk. 
 
Isabel: Over de PR: Er is afgelopen jaar natuurlijk best veel ophef geweest over Facebook. Hebben 
jullie er iets van gemerkt dat mensen Facebook hebben verwijderd? 
Luna: Nee, we hebben geen grote verschillen gemerkt, want de mensen die er normaal waren, zijn er 
ook nog steeds.  
 
Merel: Misschien een idee voor het KB: De nieuwsbrief is nu maandelijks, maar je mist wel een 
mogelijkheid voor promotie hiervoor. Voor de laatste weken is namelijk nog geen promotie bekend. 
Misschien is een tweewekelijkse nieuwsbrief een oplossing hiervoor? 
Luna: Ja, we gaan hiernaar kijken, dankjewel.  
 
Nina: Waar staan de Vrienden van AKT in de begroting? 
Wietske: Onder overige sponsoring. Ik heb het er nu niet bijgezet zie ik, maar daar valt het wel onder. 
 
Isabel: De sponsoring die dit jaar zijn binnengehaald, is dat eenmalig of voor langere duur?  
Luna: Dit verschilt per sponsoring.  
Julia: Sommige bedragen gaan jaarlijks door. 
 
Mischa: Ik had een opmerking over het commissieplan. Wij misten een PR-functionaris in onze commissie, 
maar we hadden wel 3 activiteiten-coördinatoren. Hoe zien jullie die volgend jaar? 
Luna: De nieuwe ob’ers gaan peilen bij de commissies over de functies. We zijn van mening dat 
sommige commissies qua grootte soms aangepast kunnen. Hier gaat bestuur 39e met de commissies 
over evalueren. 
 
Isabel: Ik heb een waarneming vanuit de AKTie, want ik zou wel afraden om naar de Hajraa te gaan, omdat 
dat toch te dicht op zomerkamp zit. Het lukt het nu wel omdat we goed voorbereid zijn, maar het is wel 
lastig. 

Luna: de batavierenrace kan volgend jaar weer in verband met de grote reis, dus dat is dan weer 
mogelijk. 
 
Pauze 
 
International Panel 
Luna: Dan zouden wij nu graag de AV hervatten met een discussie over het international panel. Het 
international panel is een werkgroep die wij willen oprichten met als hoofddoel de 
internationalisering. Vanaf volgend jaar zullen er internationals komen die de studie Media and 
Culture zullen gaan doen en AKT zal ook van deze studie voorlopig in ieder geval de studievereniging 
zijn. Het aantal internationals is iets waar wij tot op heden heel weinig over weten. Het zouden er 6 
kunnen zijn maar ook 60 en daarom is het lastig om ons er op voor te bereiden. Er zijn op dit moment 
250 inschrijvingen, maar we weten eigenlijk niet hoeveel dit er zijn tot de allerlaatste dag. Het 
betekent in ieder geval wel dat wij ons zullen moeten aanpassen en dat we open zullen moeten staan 
voor internationals. Het idee is dat deze werkgroep zich vooral bezig zal houden met de 
internationalisering, om het bestuur daarbij te ondersteunen. Het international panel zal bijvoorbeeld 
Engelstalige activiteiten organiseren, maar kan commissies eventueel ook hier en daar helpen om hun 
evenementen international-vriendelijk te maken. Doordat ze Engelstalige activiteiten zullen 
organiseren die waarschijnlijk voornamelijk studiegerelateerd zullen zijn, zullen deze activiteiten ook 
interessant kunnen zijn voor de pre-master studenten waarmee wij graag een goed contact willen 
opbouwen volgend jaar.  
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Luna: Ik zou nu graag al jullie vragen en ideeën over het international panel horen, zodat we hier even 
over in discussie kunnen gaan en we jullie feedback mee kunnen nemen in het verdere plan voor het 
international panel.  
 
Ivo: Ik vroeg me af of het echt maar voor 1 jaar nodig is of dat het voor langere tijd nodig is? 
Luna: Dat is lastig te zeggen omdat we niet weten hoeveel internationals er komen, het is nu een 
werkgroep omdat we dat nu niet weten. Engelse activiteiten zijn altijd leuk om te organiseren, maar 
het is ook belangrijk om over internationalisering na te denken. We beginnen daarom met een 
werkgroep. 
 
Marvin: Het panel gaat ook zelf AKTiviteiten organiseren, maar is het dan een commissie? 
Luna: Het is geen commissie, het is een werkgroep. Een werkgroep heeft 1 doel en mag maar 1 jaar 
bestaan, daarna zou het een commissie kunnen worden mocht het echt nodig zijn, maar voor nu 
wordt het een werkgroep met als hoofddoel internationals. 
 
Hessel: Wat is de verhouding tussen de gewone commissies en deze werkgroep? Je zegt dat de 
werkgroep dat in het Engels gaat doen zodat de commissies dat niet hoeven te doen. Als je Engelse 
studenten hebt, ben je dan niet verplicht om Engelstalige AKTiviteiten aan te bieden? 
Luna: Dat ligt eraan hoeveel het er zijn, stel het zijn er 6 en ze zijn niet actief, dan is het onnodig om 
alles in het Engels te doen, dat is anders als er veel meer zijn. Bepaalde activiteiten zouden ook niet in 
het Engels kunnen, zoals bedrijvendagen. Soms kunnen zij niks in het Engels aanbieden en soms is het 
interessanter voor Nederlanders. De werkgroep is dan ook handig voor vertalingen en om dingen op 
te vangen die niet Engelstalig zullen zijn. Zo kan er een buddysysteem worden opgezet. 
 
Hessel: Als AKTiviteiten in het Engels kunnen worden aangeboden, doe je dat dan niet standaard? En 
loop je dan niet het risico dat het een vertaalbankje wordt? 
Luna: In principe niet, ten eerste zullen de activiteiten van de werkgroep studie-gerelateerd zijn, 
omdat daar vanuit internationals vraag naar is. Studie-gerelateerde activiteiten kunnen ook 
interessant zijn voor masterstudenten, daarom zou het niet overlappen omdat je zo twee doelgroepen 
trekt. Het is de keuze aan een commissie zelf, mocht een commissie het niet in het Engels willen 
organiseren, dan moeten we even kijken wat we kunnen doen om het op te lossen. 
 
Nina: Ik vroeg me af hoe het zit met de verantwoordelijkheid van deze werkgroep, gaan zij helemaal 
bedenken hoe de werkgroep eruit gaat zien? 
Luna: Nee, in principe is dit de feedbackronde, hierna gaan we een goed plan maken. Het KB zal hier 
dan een eindbeslissing in maken. Charlotte zal het vanuit onderwijsgerelateerde gedeelte 
plaatsnemen in de werkgroep, omdat zij veel weet over internationalisering. Het idee is om  een 
vacature voor online te zetten zodat mensen zich kunnen aanmelden.  
 
Nina: Ik bedoel meer gaan zij zelf ideeën aandragen hoe internationalisering werkt of doet het bestuur 
dat? 
Luna: Het ligt natuurlijk altijd uiteindelijk bij het bestuur want het blijft een werkgroep. Ze kunnen wel 
advies geven, het wordt meer een samenwerking, bestuur is wel altijd eindverantwoordelijk maar het 
international panel kan zich er helemaal in verdiepen. 
 
Nina: Elk jaar komen er internationals, dus daar moet je ook even op letten, dus het kan gedurende de 
jaren veranderen.  
Luna: Uiteindelijk zal er wel verder gekeken worden dan alleen een werkgroep, omdat er het jaar 
daarna opeens wel meer internationals kunnen zijn. Het leek ons fijn dat de werkgroep in gesprek zou 
kunnen gaan met internationals over wat hun behoefte zijn. 
 
Nina: Het voelt wel een beetje warrig, maar dat komt misschien omdat het nu een feedbackronde is. 
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Luna: Het idee willen we graag doorzetten maar we willen graag feedback horen om het concreter te 
maken. 
 
Ivo: Ik vraag me af: moet hierover gestemd worden? 
Luna: Er hoeft niet gestemd te worden over een werkgroep 
 
Merel: Twee puntjes: Is het misschien interessant om internationals hieraan toe te voegen? Wanneer 
wil je het vormen, want als je het nu doet met actieve AKT’ers, heb je een voordeel, of doe je het 
vanuit de commissiewerving? 
Luna: We gaan er een vacature voor online zetten en misschien wordt het bij de commissiewerving 
aangevuld met een eerstejaars. 
Merel: International Panel is ook de naam van panel voor medezeggenschap voor internationale 
studenten vanuit de faculteit, dus dat is misschien verwarrend voor hun? 
Luna: Dat wisten wij niet, daar gaan we nog even over nadenken. Dankje voor je input. 
 
Lennart: Over hoeveel mensen gaat het nu? 
Luna: We hadden het nu over 4 mensen, we willen het niet al te groot maken. Het is ook niet dat ze 
ieder blok een activiteit moeten organiseren. 
 
Lennart: Je moet wel goed nadenken en je doel niet voorbij gaat. Je moet niet iets gaan organiseren 
voor 6 mensen, maar je moet wel de groei in de gaten houden.  
Luna: Ik denk dat de pre- en masterstudenten een tweede doelgroep kunnen zijn, omdat zij ook 
geïnteresseerd zijn in dit soort educatieve activiteiten en minder in dingen zoals trampoline springen. 
 
Hessel: Het is een losse gedachte, over hoe de activiteiten georganiseerd worden. Het is misschien wel 
leuk als je de internationals incorporeert in je vereniging. Het zou wel jammer zijn als het een beetje 
een eilandje wordt.  
Luna: Dat is inderdaad niet de bedoeling, het is de bedoeling dat de activiteiten die georganiseerd 
worden door de werkgroep ook interessant zijn voor andere leden, en dat andere commissies ook 
activiteiten organiseert die interessant zijn voor de internationals.  
 
Hessel: Dat is denk ik heel goed. Het is goed dat je commissies niet wil verplichten in het Engels wil 
doen, je moet wel even kijken hoe dat samen met deze werkgroep werkt.  
Luna: Je moet een beetje zien dat het niet los staat van de commissies, het is gewoon een aparte 
werkgroep maar die staat in verhouding met de andere commissies niet op een andere plek.  
 
Hessel: De panel moet wel eigen dingen organiseren, en je moet ook de gewone AKTiviteiten voor 
internationals toegankelijk maken. 
Isabel: Pas op met hoe je het presenteert, je wilt ook niet speciaal voor internationals presenteren. 
Luna: Nee, dat is een goeie. Dat is een goed punt. 
 
Nina: Heb je het met Off-Screen over internationals gehad? 
Luna: Ja, we hebben het er heel veel met hen over gehad, ze zijn tegen heel veel dingen aangelopen. 
Off-Screen was over internationalisering wel zwart-wit, en ze zijn na 1 jaar tijd helemaal Engels. Dit 
geeft wel aan hoe snel het kan gaan. AKT zou daar dus wat hulp mee kunnen gebruiken. Het 
struikelblok is bijvoorbeeld internationals in commissie, want zij zeggen niet af en komen niet opdagen 
etc. Daar zal naar gekeken worden en in samenwerking met het international panel en bestuur gaan. 
 
Meike: Ik heb een vraag over het functioneren van de panel, want komen er ook verschillende 
functies? Een PR-functie past er misschien niet helemaal bij. Andere functies misschien wel. 
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Luna: Ik denk dat bepaalde functies wel vast komen te staan, zoals voorzitter, penningmeester en 
secretaris. De rest van de functies hebben we nog niet over nagedacht maar sommige functies zouden 
inderdaad wel handiger zijn dan anderen. 
 
Lennart: Als reactie op Hessel en Isabel: Ik denk dat je dat niet heel snel krijgt. Als je gaat trampoline 
springen dan hoef je niet echt per se Nederlands te praten. Ik denk dat er bij veel AKTiviteiten geen 
taalbarrière is.  
Luna: Als ik daarop aan mag haken: we hoorden van Off-Sceen dat internationals zich niet heel erg 
welkom voelen als de promotie eerst Nederlands en vervolgens Engels is op bijvoorbeeld Facebook. 
Hier zal ook naar gekeken worden. 
 
Ivo: Hoe komt het dat je geen inzicht hebben in hoeveel internationals werkelijk komen? 
Luna: Dat heeft heel veel redenen. Charlotte, wil jij dit verder uitlichten? 
Charlotte: Het is lastig omdat internationals erom bekend staan dat ze zich voor veel opleidingen 
aanmelden en pas op het laatste moment kiezen welke ze uiteindelijk gaan doen. Ze schrijven zich 
vervolgens ook niet uit. Als internationals geen kamer hebben kunnen ze ook ervoor kiezen om niet 
door te gaan met de opleiding. Er zijn veel verschillende redenen. 
Luna: Ze zullen zich niet uitschrijven op studielink, veel mensen in Nederland doen dit ook dus we 
weten pas op 3 september wie er op komt dagen. 
Charlotte: Op matchingsdagen krijgen we normaal een inzicht van de aantallen maar internationals 
komen hier minder snel heen omdat dat lastig is, dus we weten dat pas ongeveer ook na die 
matchingsdag in augustus, en precies op de introdagen. 
 
Hessel: Ik heb nog een beetje een puntje om daarop in te haken. Aspecten zoals huisvesting, dit zal 
ook een punt zijn waar de international office vanuit de universiteit mee zal struggelen.  
Luna: Bij dat evenement wat Charlotte heeft georganiseerd, waren er internationals die vertelden 
over bepaalde dingen over internationalisering. Het is wel handig om contact met ze te houden want 
we kunnen er veel van leren.  
 
Susan: Is er geen grens aan de capaciteit van de universiteit? 
Luna: Ze hebben er zelf ook problemen mee, ze gaan nu van twee werkgroepen uit maar als het er 
meer zijn dan heeft de universiteit zelf ook een probleem. 
 
Susan: Ik kan me voorstellen dat als al die 250 mensen komen, dan kan de uni dat toch helemaal niet 
aan? Hoe gaat dat dan? 
Luna: Mag ik dit doorgeven aan Charlotte? 
Charlotte: Bij geschiedenis komt 14-18% van de inschrijvingen. Het worden er nooit meer dan 
honderd, André van der Velden zegt dat het er twintig worden, Vincent Crone zegt ongeveer zestig. 
Luna: Het is wel afwachten, maar waarschijnlijk zal het wel meevallen. 
Merel: Vanuit de faculteitsraad weet ik dat twintig procent komt meestal opdagen.  
 
Hessel: Laatste ding, hoe is de relatie tussen de commissies, bestuur en de uni? Ik denk dat het wel 
belangrijk is om vast te stellen dat wat de relatie is en dat je dat goed vaststaat. 
Luna: Dat is een goeie. 
 
Lennart: Hebben jullie ook met de docenten besproken dat jullie dit willen oprichten en waar 
samenwerking mogelijk is? Als je dat niet hebt gedaan, het is misschien wel handig om te doen en dan 
even specifieke docenten uitkiezen, waar je mee gaat praten. Laura wordt bijvoorbeeld bachelor 
coördinator, dus misschien kan je met haar praten. 
Luna: Zij komt in ieder geval helpen bij de introductiedagen. 
Charlotte: Ik heb het er wel met Vincent Crone over gehad en Laura gaat in principe al het contact met 
de uni vasthouden en voornamelijk contact heeft met de werkgroep. 
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Rob: Is het niet mogelijk om een digitale meeloopdag te organiseren voor internationals? 
Isabel: Virtual Reality. 
Rob: Dan hebben ze wel een idee wat de studie inhoudt.  
Luna: Dat zou inderdaad iets zijn voor volgend jaar. Ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat we 
niet alles in een keer goed kunnen doen. Het is heel erg afwachten en veel evalueren. 
 
Kevin: Over de invulling: Dat zullen voornamelijk leden van AKT zijn of ook externen? 
Luna: Nee, leden van AKT. 
 
Susan: Weten jullie hoeveel procent er bij Off-Screen was? Het is best snel omgeslagen naar de 
internationals.  
Luna: Zij hebben die keuze gemaakt omdat het Amsterdam is en alles daar geïnternationaliseerd, dat 
is ook een keuze die je als studievereniging moet maken. Of dat bij AKT zo zal zijn is moeilijk te zeggen, 
het kan ook zo zijn dat er een aparte studievereniging ontstaat of een groep die apart iets wil 
organiseren. Het is lastig om dingen los te laten omdat AKT best traditiegetrouw is maar dat moeten 
we wel gaan proberen. 
 
Rob: Je moet het ook niet in hun gezicht gooien, als je te snel te enthousiast dingen wilt doen dan 
haken ze af. 
Luna: Dankje voor je input. 
 
Meike: Misschien heb ik dit niet onthouden, komt er meer informatie over deze panel? Via de mail of 
hoe komt dat?  
Luna: We gaan eerst deze feedback heel erg goed meenemen en in gesprek hierover met KB, op korte 
termijn komt er wel een vacature om te zien wie er interesse heeft. Charlotte zal dit de hele tijd 
begeleiden, er zal niet direct een terugkoppeling naar de leden zijn, dit komt ook door de tijdsdruk, 
het international panel moet namelijk voor begin volgend jaar al klaar zijn. De vacature komt 
waarschijnlijk via de mail en facebook.  
 
Meike: Komt dat via Facebook of via de mail?  
Luna: Waarschijnlijk beide.  
 
Presenteren nieuwe RvA  
Luna: Afgelopen jaar bestond de Raad van Advies uit Jasper S., Lennart en Jip. We zijn jullie ontzettend 
dankbaar voor jullie advies. Het was heel fijn om grote plannen en documenten eerst aan jullie voor te 
leggen en we hebben heel veel gehad aan jullie inzet en advies bij het maken van bepaalde keuzes. 
We hebben een bedankje voor jullie, dus willen jullie even naar voren komen?  
 
Luna: Ook zou ik graag de nieuwe RvA aan jullie voorstellen die zal bestaan uit: Lennart, Jip en Hannah 
van der M..  
 
Luna: Wordt hierover een stemming verlangd? Nee. 
Dan is de nieuwe RvA nu ingestemd.  
Dan gaan we door.  
 
Voorstellen en instemmen KB  
Luna: Het is zover, wij zouden nu graag het KB aan jullie voorstellen om ze vervolgens in te stemmen. 
Voor het gemak, en omdat het leuk is, zou ik graag het KB vragen om zichzelf kort voor te stellen, met 
naam en functie.  
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Het kandidaatsbestuur stelt zich voor. 
 
Lennart: Ik wil graag een persoonlijk dingetje van ze weten.  
Luna: Gewoon iets leuks? 
 
Eline: Er bestaat een cocktail: de aardbeien-mojito. Ik heb die vorige zomer ontdekt en daar hou ik 
van. 
Laura: Ik heb een kat en die heet Kliko. 
Frank: Ik ben erg gecharmeerd van het filmpje sluipschutters-wijnkenner. 
Anne-Florine: Ik ben jarig vandaag. 
Er wordt gezongen. 
Ilsa: Ik weet niet echt wat interessant is. 
Henk: Ik weet wel iets. 
Ilsa: Ik ben bang voor vogels.  
Kevin: Ik ben verslaafd aan Il Pozzo. 
 
Luna: Dan zouden we nu graag overgaan op de stemming. Wordt er een schriftelijke stemming 
verlangt? 
Ja.   
 
Bij een stemmingsprocedure zijn vier mogelijkheden: voor/ja, tegen/nee, blanco, onthouding. Volgens 
onze statuten worden zowel blanco uitgebrachte stemmen als ongeldig uitgebrachte stemmen niet 
beschouwd als te zijn uitgebracht. Echter, wanneer iemand zich onthoudt van een stem, wordt deze 
persoon wel meegenomen in het berekenen van de meerderheid.  
Als voorbeeld: in totaal zijn er 10 mensen aanwezig. Om een meerderheid te krijgen, moeten er dus 6 
mensen voor stemmen. Stel, er stemmen 5 mensen voor, 3 mensen tegen en 2 mensen onthouden zich 
van stemmen. Dan is er géén meerderheid.  
 
We zullen echter in het vervolg enkel vragen of mensen blanco willen stemmen, wanneer de 
stemming niet schriftelijk plaatsvindt, en niet naar mogelijke onthoudingen omdat het onthouden van 
stemmen persoonlijke redenen kan hebben. Wanneer er een schriftelijke stemming plaatsvindt, zullen 
de opties ‘ja, nee, en blanco’ zijn. Wanneer iemand zich wil onthouden van zijn of haar stem, hoeft 
degene geen vakje aan te kruisen. Wanneer men buiten het vakje tekent, schrijft, onnodige dingen 
toevoegt, wordt het stembriefje als ongeldig verklaart en telt de stem niet mee.  
 
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.  
 
Kevin 
Voor: 44 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 
 
Ilsa 
Voor: 43 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 
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Anne-Florine 
Voor: 43 
Tegen: 0 
Onthouding: 1 
 
Frank 
Voor: 39 
Tegen: 0 
Onthouding: 4 
 
Laura 
Voor: 42 
Tegen: 0 
Onthouding: 1 
 
Eline 
Voor: 44 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 
 
Luna: Wij willen jullie vanuit het 38e bestuur heel veel succes en plezier wensen. We hebben heel veel 
vertrouwen in jullie.  
 
WVTTK 
Luna: De vergadering is bijna ten einde dus gaan we naar de WVTTK. 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?  
 
Nina: We willen vanuit de alumnicommissie vragen, wat voor AKTiviteiten jullie zouden willen zien? 
Isabel: Als niet-alumni zijnde zie ik niks. Hoe zit het ledenbestand bijvoorbeeld? 
Lennart: We zijn een net wat andere commissie: We hebben volgende week woensdag een AKTiviteit 
voor alle leden. We hebben ook een alumnibestand, daar kunnen al alumni zich inschreven. We 
hadden aan het begin ongeveer 300 inschrijvingen. 
We zijn afgelopen jaar aanwezig geweest bij diploma-uitreikingen. We hebben afgelopen week of 
twee weken terug vanuit het alumni bureau een mail laten versturen. Daar zijn veel mensen op af 
gekomen, namelijk ongeveer 200. Dat moeten we wel nog selecteren of ze echt de studie hebben 
gedaan, of ze AKTlid waren en of ze AKTief waren.  
De gegevens gebruiken we bijvoorbeeld voor de PLAKT en voor bedrijvendagen en dat loopt best 
goed. Nu gaan we voor het eerst een AKTiviteit organiseren. Het wordt leuk als er veel mensen 
komen. Er komen alumni die een beetje vertellen wat ze doen. 
We draaien nu een pilot en dat wisselt per verdiepingspakket. Het is nu een pilot aflevering over 
televisie, met alumni van televisie. We gaan iets interactiefs doen. We verdelen mensen in groepjes en 
gaan verschillende aspecten van het maken van televisie langs.  
 
Isabel: De alumnicommissie is nieuw. De commissaris extern is ook nieuw. Hoe is de samenwerking 
gegaan? 
Lennart: Goed, we hebben aan het begin van het jaar wel afgesproken dat Julia meer dan OB’er gaat 
zijn. 
Julia: Ik ben voornamelijk een contactpersoon geweest doordat ik bijhoud wie er allemaal benaderd 
zijn. Ik ben wel actief OB’er.  
Nina: We zijn nu ook aan het nadenken wat we alumni kunnen bieden, ingaan op wat hun interesses 
zijn, maar dat is nog wat aan de vroege kant.  
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Hessel: Nog even iets anders, waarom zitten er geen gewone leden in de RvA? 
Luna: De voornaamste reden is dat oud-bestuursleden meer van beleidsdocumenten en statuten 
weten.  
Lennart: Ik heb dit vorige keer ook gezegd: Als je als lid iets wilt bespreken, dan mag je ook een 
agendapunt of iets indienen voor een AV. Doe dat ook vooral, want daar is het voor.  
Isabel: De RvA is er voornamelijk om vanuit het oogpunt van het oud-bestuur dingen te bespreken.  
 
Henk: Waarom is het agendapuntje over het kandidaatsbestuur “het instemmen van het 
kandidaatsbestuur”? 
Luna: Het kan ook niet stemmen betekenen. 
 
Rondvraag  
Luna: Mochten jullie nog iets willen zeggen of vragen is dat nu het moment. We gaan het rondje rond. 
We beginnen bij Eline. 
 
Kevin: Ik wil graag iedereen bedanken voor het stemmen.  
Berne: Ik vond het dit keer ook gezellig. 
Hessel:  Nou.. Nee. 
Sven: Wij willen ook iedereen bedanken. 
Lennart: Ik wil jullie bedanken. 
Isabel: Ik wil jullie graag namens iedereen bedanken waar jullie namens AKT gekomen zijn dit jaar.  
Isabel: Nog een vraag, hoe zit het precies met de privacywet?  Misschien heb ik daarover heen 
gelezen. 
Luna: Wij hebben nu maatregelen getroffen die meteen gedaan moest worden, maar het kb zal dit 
verder gaan uitzoeken zodat AKT helemaal volgens de AVG klopt. 
Isabel: Dit moet voor 24 juni? 
Luna: We zijn bij verschillende bijeenkomsten geweest en de informatie die we kregen, hebben we 
meteen toegepast. 
Charlotte: Het is sowieso belangrijk over dat je voorzichtig bent met de gegevens, dus als je ergens 
over twijfelt, moet je het niet doen.  
Isabel: Maar het hebben van gegevens? 
Charlotte: Zolang je in de commissie zit, mag het. 
Isabel: Ik heb het over externen. Stel dat ik Charlotte ken van buikdansen en ik wil haar nog een keer 
benaderen, mag ik dan Charlotte een mailtje sturen? 
Czarina: In principe heeft diegene dan toestemming gegeven om zijn/haar gegevens te gebruiken, 
maar als diegene dan vraagt of je zijn/haar gegevens wilt verwijderen, dan moet je ook alles 
verwijderen wat je hebt.  
 
Ivo: Thanks. 
Nina: Ik sluit me aan wat Isabel als eerste zei.  
Jasper: Ik heb vorig jaar met succes het feedbackmomentje afgeschaft, hoe zou het zijn als je de 
WVTTK en de rondvraag samenvoegt? 
Luna: We hebben vorige keer van jou de feedback gekregen dat het goed was zo.  
 
Jip: Als het lang duurt, kun je misschien ook linkerkant, rechterkant zeggen?  
Hessel: Ik ben het hier niet mee eens. 
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Afsluiting  
Luna: Dan sluit ik bij deze de vergadering om 21:50! Fijn dat jullie er allemaal waren! Dit was helaas 
onze laatste AV als bestuur. We willen jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid, we 
hebben echt een geweldig jaar gehad!   
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Getekend door 
 
 
Luna van Melick      Hannah van der Mark 

Voorzitter AKT-bestuur ’17-’18    Secretaris AKT-bestuur ’17-‘18 

 


