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TWEEDE ALGEMENE VERGADERING 2018-2019  
NOTULEN 
06-02-2019 
 
Aanwezig: Eline, Ilsa, Laura, Frank, Kevin, Anne-Florine, Lennart, Charlotte, Merel, Hannah van der M., 
Luna, Emilio, Meike R., Zoë, Tijn, Caroline, Maud, Nikki, Meta, Ella, Senna, Roos, Marijn, Sam, Stef, 
Berne, Tess, Imke, Julius, Sven, Madelon, Vincent, Stuart, Muron, Fleur, Desi, Lisa, Sophie, Youri, Anne, 
Maaike, Wietske, Sofie B., Czarina, Loïs, Iris, Dorien en Chiara. 
 
Aantal mensen: 48 
 
OPENING 
Kevin opent de Algemene Vergadering om 19:02 uur. 

 
VASTSTELLEN AGENDA 
Vastgesteld. 
 
VASTSTELLEN VORIGE NOTULEN 
Kevin: Deze notulen zijn van de vorige AV op 26 september 2018. Deze zijn al meegestuurd in 
de uitnodiging van deze AV, is er behoefte om de notulen per pagina langs te gaan?  
 
Kevin: Zijn er op- of aanmerkingen over de notulen?  
 
Merel: Ik las dat ik had gezegd om in het kader van duurzaamheid de volgende keer 
 dubbelzijdig te printen, maar het is nog steeds niet dubbelzijdig geprint. 
Lennart: Ja, dan was het misschien niet zo handig. 
Merel: Het viel me op dat het laatste jaar de notulen heel uitgebreid zijn. Het is nu een soort 
 transcript. Is dat misschien wel nodig? Of staat het ergens in de regels? Ik zou 
 voorstellen het wat compacter op te schrijven, scheelt voor jullie werk en voor ons 
 leeswerk.  
Kevin: Dankjewel. Notulen zijn bij deze vastgesteld. We gaan over op de mededelingen. 
 
MEDEDELINGEN 
WO in Actie 
Kevin: Tijdens de vorige AV is door Leanne gevraagd of we ook iets gaan doen met protesten 
 in onderwijs. We zijn in december in Den Haag met AKT’ers stem laten horen bij 
 demonstratie. Het was initiatief van de landelijke beweging WO in Actie. Op 15 
 maart is de landelijke onderwijsstaking, doe dan vooral mee. Ook online kan je je 
 steun betuigen door een petitie te tekenen.  
 
Kwaliteitsafspraken faculteit GW 
Kevin: Bij de omzetting van basisbeurs naar leenstelsel is er afgesproken dat het vrijgekomen 
 geld ten goede zou komen aan het onderwijs. De faculteit GW heeft dit aangevuld tot 
 2 miljoen. Dit geld zou besteed worden aan nieuwe studieadviseurs, meer tijd voor 
 begeleiden rMA scripties, meer tijd voor de werkgroepdocenten, dit zal per september 
 effect hebben. 
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Merel: Misschien leuk om te weten dat de faculteit een deel van het geld al heeft ingezet om 
 de werkgroepen te verkleinen.  
Charlotte: Ook leuk: onze eigen OC zal ook nadenken over wat dit voor onze opleiding zal 
 betekenen, dus als je suggesties hebt, laat het weten.  
 
Masterclass Scriptie schrijven 
Kevin: Wij organiseren ieder jaar een scriptiepitch. Dit gaan we dit jaar net iets anders doen. 
 We houden het wedstrijdelement in, maar we maken een educatieve AKTiviteit 
 eromheen. Hierin vertellen studenten en docenten over het hele proces van een 
 scriptie schrijven, zoals tips en valkuilen. Hou de datum in de gaten. Ook leuk voor 
 studenten die pas over een paar jaar hun scripties gaan schrijven. 
 
Bestuursvoorlichting 
Kevin: 18 februari en 20 maart zijn de bestuursvoorlichtingen op kantoor. Als je twijfelt of 
 meer wilt weten wat een bestuursfunctie inhoudt, kom dan langs. De 
 aanmelddeadline wordt bekend gemaakt, maar zal begin blok 4 zijn.  
 
Lustrumwerkgroep 
Kevin: Volgend jaar viert AKT haar veertigste verjaardag, hierom zijn we op zoek naar een
 lustrumwerkgroep. Deze zal volgend jaar verschillende AKTiviteiten organiseren voor 
 het lustrum. De aanmelddeadline zal begin blok 4 zijn en de werkgroep zal op de 
 laatste AV worden voorgesteld. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan weet je dat dat 
 eraan komt.  
Desi: Kan dat naast een commissie?  
Kevin: Dat kan naast een commissie.  
 
Privacy 
Kevin: Omdat wij ons moeten houden aan de AVG en wij het belangrijk vinden om goed om te 
 gaan met de persoonsgegevens van onze leden, bewaren wij gegevens die horen bij 
 het lidmaatschap niet langer dan vier jaar. Afgelopen vrijdag mail naar vijfdejaars en 
 ouder waar opnieuw toestemming is gevraagd voor verwerking persoongegevens. 
 Vandaag is er ook een mail verstuurd naar alle tweedejaars tot vierdejaars om ze te 
 attenderen op onze privacyverklaring.     
Vincent: Om je gegevens in te kunnen zien werd er gevraagd naar een scan van je ID. Wordt 
 dat gelijk daarna verwijderd? 
Kevin: Ja, dat verwijderen we meteen. Dit doen we meer zodat we zeker weten dat jij het 
 bent, anders kunnen we jouw persoonsgegevens naar iedereen versturen zonder 
 controle.  

We zijn nu ook bezig met een privacyprotocol. Dit document kunnen de commissies 
 binnenkort verwachten.  
 
Machtigingen 
Kevin: Tijdens deze AV zijn er drie stemmingen: AKT Mastercard, ledeninitiatief en gewijzigde 
 Huishoudelijk Reglement. Zijn er machtigingen?  
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Hannah is gemachtigd door Julia E.  
Fleur is gemachtigd door Jip. 
Vincent is gemachtigd door Julia M.  
Czarina is gemachtigd door Willem. 
Sam is gemachtigd door Chiara. 
 
VERSLAG KCC 
Kascontroleverslag – 1 
Studievereniging AKT voor Media en cultuur, Utrecht 
 
Penningmeester: Ilsa C. 
Commissie:  Wietske W. & Hannah B. 
Datum controle: 15 januari 2019  
Periode  1 augustus 2018 – 31 december 2019   
 
Algemeen 
Bij deze allereerste controle binnen het boekjaar van Ilsa valt ten eerste op dat de 
administratie goed is bijgehouden. De foutjes die we hebben gevonden in de financiële 
administratie zijn voornamelijk schoonheidsfoutjes die makkelijk op te lossen zijn en die vrij 
vanzelfsprekend zijn bij een eerste controle. Eerst een korte terugblik op het vorige verslag 
waarna we verdergaan met de huidige financiële situatie.  
 
Terugblik verslag 2 
 
Bonnen  

426 Stond niet dat het een deels betaalde bon was.  Actie: betaald bedrag verklaren op 
bon.  

 
Dit was op het moment van controleren nog niet uitgevoerd door Wietske, maar ze heeft het 
ter plekke opgelost.  
 
Kastelling 
De kastelling die is uitgevoerd op 15 januari is een controle die afwijkt van de aangehouden 
data van periode 1. Dit omdat de commissie op 15 januari niet meer kon vaststellen hoeveel 
geld er op 31 december in de kas zat. De controleperiode voor de kluis geldt daarom over de 
periode van 1 september 2018 tot en met 15 januari 2019.    
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Een overzicht hieronder:  
 

Eenheid Hoeveelheid 
(in munten) 

Totaal € 

€50 0 €0 

€20 37 €740 

€10 15 €150 

€5 11 €55 

€2 40 €80 

€1 7 €7 

€0,50 6 €3 

€0,20 58 €11,60 

€0,10 48 €4,80 

€0,05 43 €2,15 

€0,02 0 €0 

€0,01 0 €0 

Subtotaal:  €1053,55 

 

TOTAAL  €1053,55 

 
Kasmap 
In de kasmap staat een bedrag van €1053,55 genoteerd. Er is geen verschil tussen onze telling 
en de inhoud van de kas. Ilsa zal dan ook de kas verder gaan tellen met het bedrag uit de 
kasmap, €1053,55. Erg netjes!  
 
Bonnen 
 

Bon nr. Opmerking Actie door penningmeester 

Bon zonder 
nummer 

De bon van de Paypal terugstorting had een nummer 
moeten krijgen (of een letter, wat voor jou het meest 
overzichtelijk werkt) ondanks dat deze afschrijving niet te 
zien is op de Triodos-afschriften.  

Actie: Toevoegen nummer aan bon 
en toevoegen uitgeprint financieel 
overzicht Paypal aan map  

10 Betreft de ontbrekende bon van een verjaardagsbiertje. 
Hier had een pinbon bij gemoeten want die wordt gewoon 
gegeven.   

Geen actie, maar in het vervolg 
altijd de pinbon meenemen  
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14, 19 en 21  Verklaringen van ontbrekende bonnen betreffende de 
terugstorting van het introkamp. Hier wordt vermeld dat de 
personen in kwestie €40 teruggestort krijgen (de niet-leden 
prijs) maar er ontstond onduidelijkheid omdat er binnen de 
verklaringen werd wel gesproken over het ‘lid.’  

Geen actie, voor de volgende keer: 
Onderscheid maken in lid en geen 
lid in verklaringen ontbrekende 
bonnen  

31 en 32 Afschriften toegevoegd aan declaratieformulieren zaten los 
achter de formulieren waardoor het niet geheel duidelijk 
was dat dit om een bon ging  

Actie: Aan elkaar nieten  

37 t/m 45,  
46 t/m 50,  
51 t/m 56 
58 t/m 76 
 
77 en 78 
134-135 
144 
145  
163-164 

Bij deze bonnen is geen rekeningnummer vermeld van de 
personen naar wie het geld toe is overgemaakt.   
 

Actie: Bijschrijven 
rekeningnummers Michel Stiller, 
Ilsa Cornelis, Anouk Richters, Tiana 
Vonk, Noortje Bierhaus, Merel 
Sweers, Lynn Culleton, Laura 
Vrooland, Kevin Postma  

74 t/m 76 De afschriften bij de betaaloverzichten ontbreken. Nu is 
niet duidelijk dat er daadwerkelijk is betaald.  

Actie: De afschriften van de 
gemaakte kosten door Tiana 
moeten worden bijgevoegd aan de 
betaaloverzichten  

80, 117  Een verklaring van ontbrekende bon is niet voldoende voor 
het Triodos bank betalingsverkeer.  
 

Actie: Maanddownload 
automatische incasso’s van Triodos 
toevoegen als bon  

95 en 96 Er is twee keer apart overgemaakt naar geprakt voor 
snoepzakjes van de vorige AV.  

Geen actie maar tip: Doe dit 
voortaan bij kleine bedragen 
gewoon naar 1 persoon per 
commissie. Minder werk en kans op 
fouten.   

105-107 De drie facturen van Stan Schreurs voor het Oktoberfest 
hebben geen afschrift. Op deze manier valt niet af te lezen 
dat er daadwerkelijk is betaald.  

Actie: Ontbrekende afschriften 
toevoegen aan facturen.   

426 Deze had bon 109 geheten moeten worden want nu 
verwijst Ilsa naar Wietske’s boekjaar. Dit betreft de tweede 
betaling van de liftwedstrijd en wekt door deze verwijzing 
de suggestie dat dit bedrag nog onder Wietske’s boekjaar 
valt, terwijl dit niet het geval is. 

Actie: Herprinten factuur uit 
Wietske’s boekjaar, bonnummer 
toevoegen en het betaalde bedrag 
vermelden  

110 en 111 De jaarbijdrag van de creditcard is tegelijk afgeschreven 
met de Flixbus voor de liftwedstrijd. Het is nu zo genoteerd 
dat het lijkt alsof het gehele bedrag los staat van de Flixbus 
doordat er twee losse bonnen zijn.  

Actie: Op bon 110 verduidelijken 
dat het gaat om twee losse 
bedragen: de kaartbijdrage en de 
Flixbus   

111 De boekingsbevestiging had niet hoeven worden 
toegevoegd, enkel de facturen. Ook die hadden duidelijker 
bij elkaar gemoeten als één bon door ze met een nietje aan 
elkaar te bevestigen.  

Actie: Verwijderen 
boekingsbevestigingen en ‘bon 111’ 
toevoegen aan bon 110. Daarnaast 
moeten de verschillende facturen 
aan elkaar geniet.  
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132-133 De Flixbus facturen voor de liftwedstrijd zijn niet 
voldoende. Nu is niet duidelijk dat er daadwerkelijk is 
betaald. 

Actie: Toevoegen afschriften van 
deze transacties.  

134-135 De kosten van de verschillende kaartjes en treintrajecten 
van de liftwedstrijd zijn wat onduidelijk vermeld.  Kaartjes 
met verschillende prijzen zijn samengevoegd in één bon 
omdat ze voor hetzelfde traject zijn. 

Geen actie maar tip: doe ieder 
treinkaartje voortaan met eigen 
bon omdat het verschillende prijzen 
zijn of licht de prijzen duidelijker 
toe in een uitgewerkte som.  

158 
165  

Zowel de commissiekleding van de Feessie als de losse 
facturen van bon 165 waren niet aan elkaar geniet. Zo is 
voor ons onduidelijk dat het gaat om één bon.  

Actie: Aan elkaar nieten van alle 
bijbehorende schermafbeeldingen, 
facturen en afschriften   

 
Afrekeningen 
- Afrekening Introcie. Datum ontbreekt. Daarnaast zijn op de afrekening de gekochte en 

betaalde pizza’s bij Domino’s geheel buiten beschouwing gelaten. Zo kunnen we niet precies 

zien wat daadwerkelijk is ingekomen en uitgegeven.  

Actie: datum toevoegen en de inkomsten en uitgaven van de pizza’s toevoegen aan de 

afrekening.  

Daarnaast missen in dezelfde afrekening de inkomsten van de teruggebrachte kratten. Actie: 

dit geld moeten gestort worden naar de rekening van AKT en daarna worden toegevoegd aan 

de afrekening.  

 

- Afrekening Kampcie.  

o Er staat op de afrekening dat er 4 eerstejaars (niet lid) mee waren, terwijl dit er 3 

moeten zijn.  

o Het teruggestorte bedrag voor het overgebleven bier hadden niet verrekend moeten 

worden in uitgaven, maar apart als inkomsten genoteerd moeten worden. Dit is een 

stuk overzichtelijker.  

o Het bedrag voor GeprAKT in de gehele afrekening komt niet overeen met hun eigen 

begroting en afrekening.  

o Het teruggestorte bedrag van de kamplocatie voor mindere aantal deelnemers dan 

waarvoor in eerste instantie is betaald, is doorgerekend in de uitgaven. Dit moet apart 

als inkomsten genoteerd worden, dit is een stuk overzichtelijker. 

o De €500 euro voor de aanbetaling van de kamplocatie is bij zowel de begrote als de 

daadwerkelijke uitgaven wel genoteerd, maar niet meegerekend in de totale kosten. 

Daardoor lijkt het alsof er €500 euro minder is betaald voor de kamplocatie dan 

daadwerkelijk is gebeurd. Dit verschil van €500 euro betekent dat er verlies is 

gedraaid bij het kamp in plaats van winst.  

Actie: in de gehele afrekening zijn nog fouten te vinden en moet daarom worden aangepast. 

De inkomsten van het bier en de kamplocatie moeten apart worden genoemd, het aantal 

deelnemers moet worden aangepast, de bedragen van GeprAKT moeten overeenkomen en de 

aanbetaling moet worden meegenomen in de totale kosten van de kamplocatie. 
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- Afrekening algemene vergadering AV 1: de bon van de snoepzakjes gekocht door Sophie 
Simons zijn vergeten in de afrekening. Actie: Dit bedrag nog toevoegen.   
 

- Afrekening wisselfeest: hier is €340 winst inbegroot. Dit is niet de bedoeling, activiteiten 

moeten altijd op quitte worden inbegroot. Hierdoor hadden de kaartjes een stuk goedkoper 

gekund. Geen actie, maar er in het vervolg op letten dat er altijd op 0 wordt inbegroot. 

 

- Afrekening liftwedstrijd: hierbij is juist €18,48 als verlies inbegroot. Ook hierbij geldt dat een 

begroting altijd quitte moet worden inbegroot. Geen actie maar hier in het vervolg op letten 

en in de begroting het verlies bij inkomsten als ‘bijdrage van AKT’ noteren. 

- Afrekening commissiewerving: Frank heeft per ongeluk €0,50 te veel betaald, dit staat niet in 
de afrekening. Actie: afrekening aanpassen.  

 
- Afrekening kerstborrel: Er is niet quitte inbegroot en de begrote uitgaven van de versiering 

komt niet overeen met de versieringspecificatie. Actie: Aanpassen versieringsspecificatie.  
 

 
 
Jaaroverzicht per maand en de huidige balans 

Maand Fout Correctie 

Augustus – inkomsten Er staat op 27-08 dat de inkomsten via 
Paypal €286,73 zijn, maar dit had €268,73 
moeten zijn 

Geen correctie, Ilsa heeft dit direct 
aangepast  

 
Declaratieformulieren: 
Voor beide formulieren ontbreekt een datum. Altijd handig om te noteren wanneer een 
formulier is ingevuld.   
- Desi van Horne heeft een declaratie voor de benzinekosten van zomerkamp in gevuld. Deze 

worden uitbetaald zodra een afschrift als bewijs van betaling is toegevoegd. Actie: Toevoegen 

afschrift.   

- De kosten voor het te veel betaalde ontbijt van de liftwedstrijd naar Merel Sweers is 

ondertekend en mag worden uitbetaald. Geen actie, maar LET OP: dit bedrag had opgenomen 

moeten worden in de afrekening en de €5 had moeten worden ingezet als onvoorziene 

kosten. Daarnaast is het handig om in vervolg dit soort bedragen te bespreken met Ilsa en dit 

ook ter plekke door haar te laten betalen. Daarnaast is nu niet meer na te gaan of er een 

mistelling is geweest en dat er per ongeluk een extra ontbijt is besteld, of dat iemand wel een 

ontbijt heeft gehad maar hier niet voor heeft betaald. Voortaan dus een lijst bijhouden van 

wie er moet betalen. Zo kunnen dit soort problemen voorkomen worden.   

Besluit 
De administratie ziet er netjes uit. De kasmap was volledig in orde en ook het financieel 
jaaroverzicht was bijna foutloos genoteerd.  
Wel kunnen zien dat dit de eerste periode van Ilsa als penningmeester is en weten dat 
sommige dingen na deze controle duidelijker zullen zijn en bepaalde fouten niet meer terug 
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zullen komen. Vooral binnen de afrekeningen en de bonnen moeten nog wat acties worden 
ondernomen, al zijn dit veelal kleine terugkomende schoonheidsfoutjes die makkelijk op te 
lossen zijn. Er zijn geen onomkeerbare fouten gemaakt en onze complimenten dan ook voor 
deze eerste periode. Ga zo door!  
De commissie plaatst een kanttekening bij dit verslag door te benoemen dat alleen fouten zijn 
opgenomen die we op het moment van controleren hebben gevonden in de administratie. 
Daarnaast zullen er momenteel al veel fouten gebeterd zijn. Belangrijk om te benoemen is dat 
dit een kleine greep is uit het werk is dat het afgelopen half jaar is verricht. Daarom nogmaals 
onze complimenten aan Ilsa en we wensen je veel succes in dit tweede half jaar.  
 
Wietske: Ik wou er nog iets over zeggen. Het is best onhandig dat er pas na een halfjaar 
 controle is. We willend volgend jaar bij de penningmeester van het veertigste bestuur 
 willen we in oktober of november al een controle doen. Nu zijn er veel kleine foutjes 
 die je een keer maakt en daarna gewoon weet. Volgend jaar dus waarschijnlijk vier 
 controles.  
Lennart: Kleine suggestie. Idee om verslag niet meer voor te lezen. Ik luister niet eens goed 
 wat ze zegt. Misschien het idee dat het verslag opgestuurd wordt en dat Wietske 
 alleen opvallende dingen zegt. En misschien geen bedragen in het verslag.  
Kevin: Lijkt me een goede om het met de uitnodiging mee te sturen.  
Lennart: Ja en dan mondeling toelichten, komt op hetzelfde neer. Misschien is KCC het er 
 helemaal niet mee eens, hoor.  
Wietske: Ik ben het ermee eens. In principe vindt de controle twee weken voor de AV plaats, 
 dan weten we niet of we op tijd zijn met het verslag opsturen. Het is een mooi 
 streven, maar het is niet helemaal mogelijk. We kunnen ernaar kijken, dat het op de 
 dag van de AV nog zou kunnen worden opgestuurd. 
Kevin: Dankjewel Wietske. Dan wil ik graag Ilsa naar voren vragen om een financiële update te 
 geven.  
 
FINANCIËLE UPDATE 
Financieel overzicht door Ilsa Cornelis: 
 
Ilsa: Hoi allemaal, ik ga jullie het halfjaarlijkse financiële overzicht geven van dit studiejaar 
2018-2019. Ik ga in op het overzicht van de inkomsten en uitgaven per maand en de 
jaarafrekening die beide lopen in de periode van 1 augustus t/m 1 februari. Op de eerste AV 
van dit jaar heb ik de jaarbegroting gepresenteerd en ik zal jullie nu laten zien hoe deze er nu 
uit ziet, waar er meer inkomsten of uitgaven zijn dan inbegroot en wat er afgelopen halfjaar 
gebeurd is. Ik geef met name een globaal overzicht hoe het met de geldzaken binnen AKT zit 
dus ik ga niet overal even diep op in. Als er wel nog vragen zijn over specifieke posten, stel ze 
gerust! 
 
Financieel overzicht per maand 
Je ziet hier per maand de inkomsten en de uitgaven, dus de geldstromen binnen AKT, en 
daarnaast de balans, wat betekent de inkomsten min de uitgaven.  
Je kan hier ten eerste aan zien dat er in augustus en september veel meer inkomsten waren 
ten opzichte van de inkomsten van andere maanden. Dit komt met name door de contributie 
van de 97 leden die bijna allemaal in deze twee maanden zijn binnengekomen. Bovendien zijn 
hier ook alle inkomsten van het kamp binnen gekomen, zowel inschrijfgeld en barinkomsten. 
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In augustus zijn er relatief weinig uitgaven, omdat het studiejaar nog niet officieel begonnen 
was, waardoor de balans die maand hoog uit viel. In september zijn er daarentegen veel 
uitgaven gedaan, met name alle kosten voor het introductiekamp en de introductiedagen. 
Hierdoor is de balans dus negatief.  
In oktober zijn de eerste inkomsten van de liftwedstrijd binnen gekomen, nog subsidie van de 
grote reis van vorig jaar en inkomsten zoals bar en ticketverkoop van het Oktoberfest waar 
AKT penningmeester van was. De balans staat hier dus in de plus, omdat er meer inkomsten 
zijn geweest dan de uitgaven die met name bestonden uit bijvoorbeeld huur, drank en 
apparatuur van het feest. November heeft een relatief neutrale balans. Hier zijn met name de 
meeste inkomsten van de betalingen van de liftwedstrijd en betalingen voor het etentje na de 
commissiebattle. Deze inkomsten waren redelijk gelijk aan de uitgaven die met name 
bestonden uit kosten van de liftwedstrijd zoals de Flixbus en het hostel en de betaling van het 
etentjes in Il Pozzo.  
De maanden december en januari hebben een negatieve balans. In deze maanden zijn er 
onder andere veel uitgaven gedaan van AKTiviteiten die pas later in het jaar plaatsvinden, 
waardoor de inkomsten dus ook pas later binnen zullen komen. In afgelopen maanden zijn er 
met name al veel uitgaven gedaan voor de Grote reis, waaronder aanbetalingen van 
vliegtickets en hostels, maar bijvoorbeeld ook al aanbetalingen van zomerkamp en 
kamplocatie van het volgende introductiekamp. Hierdoor zijn de uitgaven dus structureel 
hoger geweest, maar deze inkomsten komen in de volgende maanden ook weer terug. Je ziet 
dat de balans uiteindelijk op 1541,93 in de plus staat.  
Zijn er nog vragen over het overzicht per maand? Dan gaan we door naar de jaarafrekening.  
 
Jaarafrekening 
Je ziet ten eerste dat de totale inkomsten en uitgaven in het overzicht per maand hoger zijn 
dan die in de jaarafrekening. Dit komt omdat er bepaalde bedragen niet in de jaarafrekening 
worden opgenomen, zoals een storting, binnen AKT blijven en het alleen van de kluis naar de 
rekening gaat. De storting staat dus wel in het overzicht per maand, omdat het uit de kluis 
gaat als uitgave en later op de rekening binnenkomt als inkomst, maar dit wordt niet 
meegenomen in de jaarafrekening. Dit verschil is dus best groot, met name door een grote 
storting en door de dubbele departementsbijdrage van vorig jaar die we dit jaar per ongeluk 
nog een keer kregen en hebben terug gestort. Vandaar dat de totale bedragen op het 
overzicht per maand hoger zijn, dit zijn namelijk de totale geldstromen.  
Dan ga ik nu even wat posten doorlopen. Als je tussendoor vragen hebt, stel ze gerust!  
Ten eerste aan de inkomstenkant, er zijn meer leden dan we hadden verwacht, waardoor er 
bij de contributie van leden dus meer geld is binnengekomen. Verder zijn er inkomsten bij de 
AKT borrel, maar dit komt doordat er muntjes zijn verkocht op de kerstborrel voor drankjes. 
De drank, hapjes en decoratie etc. hebben we ook zelf ingekocht, zoals je kan zien bij de 
uitgaven van de AKT borrel, aan de rode kant. Bij de studentenboxen zijn inkomsten, omdat 
wij tegelijkertijd ook boxen voor Contact hebben gekocht en hun deel kregen we dus terug. 
Bij commissiebattle staat bovendien een hoog bedrag aan inkomsten, maar dit komt door het 
etentje bij Il Pozzo, ditzelfde bedrag is ook bij de post aan de uitgavenkant te zien.   
Verder is het sponsorbedrag van Cineville al binnen gekomen. Bij overige sponsoring en 
provisie staat nog niks, omdat bijvoorbeeld de 5% omzet van de Domino’s pizza’s pas later in 
het jaar wordt berekend en binnenkomt.  
Dan door naar de commissies:  
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Feessie: Je kunt zien dat er winst is gemaakt bij het Oktoberfest. De inkomsten zijn hoger dan 
de uitgaven, dit is over de verschillende verenigingen verdeeld, aangezien wij penningmeester 
waren. De winst kan in een volgend feest gestoken worden. Bij het kerstfeest staan enkel nog 
inkomsten van 140 euro. Dit komt omdat wij geen penningmeester waren van het feest, maar 
wel op kantoor de inkomsten van de kaartjes hebben geint. Dit wordt later dus betaald aan de 
desbetreffende vereniging die penningmeester was en vervolgens wordt er via een 
verdeelsleutel bepaald hoeveel AKT van de gemaakte winst krijgt. Er staat hier dus nog niks bij 
uitgaven.  
GeprAKT: Er zijn bij het introkamp inkomsten gemaakt, omdat er heel wat boodschappen 
ingeleverd konden worden die nog niet waren opengemaakt. Bovendien zijn ook de AH 
kratten terug gebracht, waar we geld voor terug krijgen.  
InterAKT: Het lijkt nu als je naar de inkomsten en de uitgaven kijkt van de liftwedstrijd dat er 
meer dan 100 euro verlies is gemaakt, maar dit is in feite niet zo, omdat hier een bijdrage van 
AKT in wordt gestoken. Dit zou dan in principe bij prijsreductie aan de uitgavenkant worden 
genoteerd, maar dan wordt het vind ik zelf onduidelijker, dus dit kun je zien bij het verschil 
tussen inkomsten en uitgaven bij de commissies zelf. Dit is bij meerdere AKTiviteiten zo.  
Dan gaan we naar beneden: Je ziet dat we inmiddels alle sponsoring van vorig jaar hebben 
binnen gekregen. Bij Diversen staat de korting van YourStyle van vorig jaar en bij onvoorziene 
inkomsten heb ik de uitleen van de beamer en bovendien ook statiegeld van een hoop 
kratten en flessen die al lang in de kelder stonden en nu zijn ingeleverd.  
Dan gaan we nog even naar de uitgavenkant kijken: 
Je ziet dat er nog geen kosten zijn gemaakt bij relatiekosten, dit komt met name omdat we 
putten uit spullen die we al hebben zoals mokken en tasjes van AKT. Bedankjes voor 
bijvoorbeeld alumni staan als uitgave onder de post van de commissie zelf. Bij kantoor zijn er 
nu ook nog minder uitgaven, dus we gaan kijken hoe we het kantoor nog aangenamer kunnen 
maken! Je kunt zien dat het betalingsverkeer wel al fiks oploopt, dit komt onder andere 
omdat we voor de creditcard en de Triodos rekening transactiekosten betalen, maar met 
name omdat Targetpay en Izettle voor elke transactie ook kosten berekenen zoals toeslagen 
en BTW. Dit bedrag zal dus hoger gaan uitvallen voor dit jaar.  
Bij symposia is nog geen geld uitgegeven, dit komt omdat veel studie-gerelateerde 
AKTiviteiten die we organiseren, geen geld kosten. Voorbeelden hiervan zijn de masterclass 
en de bedrijvendagen naar onder andere tweetakt en Pauw. Deze waren allemaal gratis. 
Verder staan de uitgaven van alumniaktiviteiten opgenomen bij de alumnicommissie. We 
hebben wel nog twee symposia die we gaan organiseren en andere ideeën en daar kunnen 
we dus geld aan besteden. Verder is er nog geen geld uitgegeven bij samenwerkingen met 
verenigingen, omdat dit meestal gaat om feesten, wat dus bij de feessie staat opgenomen of 
aktiviteiten zijn gratis. Hier kunnen we dus nog iets leuks organiseren. Merchandise is 
bovendien nog helemaal leeg nu, maar hier komen later dit jaar leuke dingen aan.  
Bij de feessie staan bij Oktoberfest ontzettend veel uitgaven, omdat wij dus penningmeester 
waren en alles hebben voorgeschoten. Bij Grote Reis staat nu nog niet zo’n heel groot bedrag, 
omdat er met name aanbetalingen zijn gedaan en alle uitgaven vooral in Februari komen, 
bovendien zijn er al heel wat betalingen met de creditcard gedaan, maar die zijn nog niet 
meegenomen, omdat deze nog niet daadwerkelijk betaald zijn, dit zijn openstaande facturen.  
Verder als laatste opmerkingen heb ik bij diversen uitgaven, de korting van YourStyle van 10% 
opgenomen die wij aan de commissies terug betalen, maar zelf pas later van Yourstyle terug 
krijgen.  
De balans staat nu dus nog in de plus op 2028,37 euro.  



Vereniging voor Media en cultuur AKT 

11 
 

De balans van het overzicht per maand en de jaarafrekening komen dus zoals je kunt zien niet 
overeen. Hier zit een verschil in van ongeveer 500 euro. Dit is te verklaren, namelijk door de 
kasstorting die ik in december heb gedaan. Ik heb 500 euro meer gestort dan er aan het begin 
van mijn jaar in de kas zat, omdat ik vond dat het veiliger was om minder geld in de kas te 
hebben. Hierdoor heb ik dus 500 euro inkomsten van vorig boekjaar naar mijn boekjaar 
gebracht. Dit betekent dat ik meer inkomsten heb genoteerd dan uitgaven. De balans komt 
na het verrekenen van dit gegeven wel allebei op hetzelfde bedrag uit.   
Zijn er nog specifieke vragen over de jaarafrekening? 
 

Nikki: Hoezo is er 700,- euro voor het bestuursweekend?  
Ilsa: Die komt aan de inkomstenkant weer binnen, dat betalen we allemaal zelf.  
Nikki: Maar jullie hebben er al een paar gehad, toch? 
Ilsa: Dat is alleen maar bestuursweekend met het nieuwe KB.  
Nikki: Oh! 
 
Hannah: Penningmeester houdt vaak aan het eind van het jaar veel geld over en gaat dan 
 veel investeren; ben je hier bewust mee bezig? 
Ilsa: Het is best lastig, omdat je nog niet weet wat er op je pad komt. Er kunnen boetes komen 
 of schade. Nu ik ook op de helft ben, kan ik beter inschatten waar we geld aan kunnen 
 uitgeven en wat overblijft.   
Senna: Misschien begrijp ik het verkeerd, maar bij uitgaven staan twee introkampen. Waarom 
 staan die allebei bij dit jaar? 
Ilsa: Dat komt omdat ik de locatie voor volgend jaar al betaal. De uitgaven van dit introkamp 
 zijn een stuk lager dan de inkomsten, dat komt omdat de locatie van dit jaar al betaald 
 is door Wietske.  
Iris: Klopt het dat er bij de Introcie “Introcie ‘16-‘17” staat? Hoort dat? 
Ilsa: Nee, dat hoort niet.  
 

PRESENTATIE & STEMMING AKT MASTERCARD PLAN 
Kevin: Voordat we overgaan op vragen, ga ik eerst een context schetsen. Als studievereniging 

willen wij zoveel mogelijk openstaan voor bachelor- en masterstudenten en eventuele 
belemmeringen om lid te worden opheffen. Daarbij is het betrekken van 
(pre)masterstudenten een belangrijke doelstelling van het driejarenplan. Die heeft nog 
speciale aandacht nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat (pre)masterstudenten het 
lidmaatschapstarief van 45,- euro als een te hoge drempel zien om lid te worden. 
Voordat we de uiteindelijke uitwerking hadden, zijn we zorgvuldig met de Raad van 
Advies en VIDIUS Rechtshulp in gesprek geweest. Het plan is ook gecontroleerd met 
de statuten en daar is het niet mee in strijd. De AKT Mastercard is een nieuw 
lidmaatschap voor (pre)masterstudenten. Dit gaat 15,- euro per studiejaar kosten. 
Met bijbehorende Mastercard hebben deze studenten toegang tot beperkte 
AKTiviteiten. Daarnaast mogen ze gebruikmaken van culturele deals. Met de 
instemming van dit plan wordt de definitie van leden in het HR uitgebreid. Eerder 
kenden wij enkel het reguliere lidmaatschap. Met dit plan wordt een tweede 
lidmaatschap toegevoegd naast het reguliere lidmaatschap. Zijn hier vragen of 
opmerkingen over? 

Luna: Hebben jullie gepeild bij masterstudenten of hier vraag naar is?  
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Kevin: Wij hebben niet specifiek gepeild, maar wij kunnen wel veel bieden. We kunnen ze wel 
 de toegang geven tot AKTiviteiten, zoals symposia of arbeidsmarkt oriënterende 
 AKTiviteiten. Wij hopen met goede promotie op Master Open Dagen en colleges dat 
 we deze masterstudenten wel bij AKT kunnen betrekken.  
Merel: Ik zag in het document dat jullie zeven masters hadden opgenoemd, hoe zijn jullie bij 
 deze gekomen? 
Kevin: Dat zijn de zeven hoofdmasters die aangesloten zijn bij de bachelor Media en cultuur.  
Merel: Veel masters zijn niet alleen bachelorstudenten van Media en cultuur, maar ook van 
 CIW of geschiedenis, die ook een eigen studievereniging hebben. Zien jullie een
 samenwerking voor jullie met die andere studieverenigingen?  
Kevin: De bachelorstudenten van Media en cultuur die doorgaan met masters zijn al veelal lid 
 van AKT. Wij willen dus de masterstudenten aantrekken die wel wat te maken hebben 
 met media en cultuur, maar die komen van verschillende richtingen. Dit kan ook een 
 CIW- of geschiedenisstudent zijn. 
Merel: Die zijn al misschien lid van UHSK of Contact.  
Kevin: Dat kan. Daar is niet een specifieke samenwerking van nu. Als zij bij een 
 masteropleiding gelinkt aan Media en cultuur komen, zouden die ook interesse 
 hebben in beroepsgeoriënteerde AKTiviteiten die wij aanbieden.  
Charlotte: Ik heb vorig jaar veel Contact gezeten. Veel communicatiestudenten gaan deze 
 masters doen, we waren bang dat iemand begint met masterplan, we in elkaars 
 vaarwater gaan zitten. Hebben jullie al contact gehad met Contact, Hucbald, UHSK, 
 etc.? 
Kevin: Nog geen contact mee gehad. Goede suggestie. Wij willen wel een deur openen voor 
 deze masterstudenten. We kunnen er afspraken over maken.  
Charlotte: Wij hebben vorig jaar niks gedaan, omdat we niet overeen kwamen met Contact. 
 Misschien handig om door te geven wat jullie van plan zijn, dat ze daarvan op de 
 hoogte zijn.  
Kevin: Ja vind ik goeie.  
Senna: Wat zijn geselecteerde AKTiviteiten? Gaan jullie ze uitsluiten van borrels? 
Kevin: We willen niet stellig formuleren dat we ze alleen bij educatieve AKTiviteiten toelaten. 
 Het geselecteerde slaat erop dat we ze ook toegang tot de Maandelijkse Borrel 
 aanbieden, maar ze komen niet in aanmerking voor commerciële kortingen. Dat we 
 vrij zijn om bij uitzonderingen ze toch toegang te bieden. Bijvoorbeeld het lustrum 
 voor alle leden, dan kan je niet heel stellig zijn dat we ze uitsluiten daar. Dus er zal bij 
 enkele AKTiviteiten wellicht toegang zijn voor deze doelgroep.  
Senna: Wij betalen meer geld dan zij en als ze dan ook nog overal heengaan.  
Kevin: Dat houden we in de gaten, dat het evenredig is met waar ze naar kunnen.  
Charlotte: De master Gender is zelf bezig met een studievereniging. Misschien kan je ook 
 met hun een samenwerking doen.  
Kevin: Goede suggestie.  
Luna: Je mag dus alleen dit lidmaatschap vragen als je de premaster of master doet. Dat 
 wordt ook gecheckt?  
Kevin: Ja, studenten moeten collegekaart sturen. 
Luna: Op het moment dat ze klaar zijn met studeren, is het lidmaatschap dan klaar?  
Kevin: Lidmaatschap is één jaar geldig. Daarna kunnen ze het voor bijvoorbeeld een tweede 
 jaar verlengen.  
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Czarina: Ik las dat jullie de premasterstudenten optie bieden om wel het volledige 
 lidmaatschap te kopen als ze wel die commerciële deals willen. Moeten ze dan ook 
 aantonen dat ze premasterstudent zijn? 
Kevin: Dan valt het onder het reguliere lidmaatschap en daar zijn de regels wat vrijer over.  
Merel: Hoe zien jullie de promotie van de Open Dagen voor jullie? Gaan jullie naar alle zeven 
 voorlichtingen?  
Kevin: Wij hebben op de Master Open Dag van 15 februari presentaties voorbereid. 
Laura: Tot nu toe bij Film- en televisiewetenschap. We gaan proberen vier van de zeven. En ik 
 wou ook zeggen dat ik de masters in het plan heb overgenomen uit mijn witboek en
  op de website heb gekeken naar aansluitende masters. Toen zag ik 
 Cultuurgeschiedenis erbij staan, dus die heb ik er ook in opgenomen.   
Merel: Kan ik me goed voorstellen, al staan er op de website de opties. Die vallen sowieso 
 onder ander departement, zo staat deze ook bij geschiedenis onder aansluitende 
 masters. Ik snap dat je die erbij hebt gepakt, het gaat ook over cultuur.  
Eline: Over de vraag of we met masterstudenten hebben gesproken: we zijn over het plan ook 
 met RvA in gesprek gegaan, omdat zij er vorig jaar ook veel naar hebben gekeken. De 
 invulling van het plan is daarop gebaseerd, zo was er toen gebleken dat er geen 
 behoefte zou zijn aan boekverkoop voor die studenten, dat soort dingen hebben we 
 meegenomen. 
Kevin: Verdere vragen of opmerkingen?  
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
Kevin: We gaan dan over op de stemming. Je kan voor/ja stemmen, nee/tegen, blanco en  

onthouding. Volgens onze statuten worden  blanco uitgebrachte stemmen net als 
ongeldig uitgebrachte stemmen gezien, dus als niet uitgebracht. Als iemand zich 
onthoudt, dan wordt deze persoon wel meegenomen in de meerderheid. Als je 
gemachtigd bent door iemand mag je twee keer stemmen. Verlangt iemand een 
schriftelijke stemming?  

 
Er wordt geen schriftelijke stemming verlangd. 
 
Uitslag stemming AKT Mastercard 
Voor: 43 
Tegen: 0 
Onthouding: 1 
 
Kevin: Dat betekent dat de AKT Mastercard bij deze is ingestemd. 
 
Merel: Mag ik vragen om in de eerste AV van volgend jaar een overzicht te geven hoeveel 
 aanmeldingen er waren en hoeveel er lid zijn geworden? 
Kevin: Lijkt me nuttig, ook om het plan te blijven evalueren om te kijken wat het oplevert.  
 
PAUZE 
Pauze van 19:52 tot 20:05 uur. 
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LEDENINITIATIEF 
Would I Lie to You? Door Eliza Veta.  
Kevin: Ieder jaar stelt AKT 100 euro voor een ledeninitiatief ter beschikking. Ik wil elk 
 initiatief kort naar voren vragen om je idee te pitchen. Het eerste idee is van Eliza 
 Veta, zij is er zelf niet bij.  
 Haar initiatief heet “Would I Lie to You?”. Dit is een spel waarin drie kandidaten een 
 gek verhaal voorbereiden. Twee kandidaten vertellen een onzinverhaal en de teams 
 moeten raden welk verhaal echt gebeurd is.  
Senna: Hoe doe je dit? Aan een tafel met groepjes? 
Kevin: Ik denk dat er meerdere groepjes zijn die tegen elkaar strijden voor punten.   
Wietske: Waar gaat de 100,- euro heen? 
Kevin: Goede vraag, ik denk naar de prijs?  
 
KinderAKTig Feestje door Berne, Stuart, Desi en Fleur 
Berne: Soms denk je gewoon, kon ik maar naar die tijd van vroeger waarin ik lekker 
 verstoppertje kon spelen. Ons initiatief heet het KinderAKTige feestje. Dit is een dag 
 die wij organiseren waarin je terug kan in je jeugd. De hele dag zal in teken staan van 
 kinderfeestje. Je krijgt een handgeschreven uitnodiging waarin de tijd staat wanneer je 
 opgehaald wordt. De hoofdAKTiviteit blijft geheim en jij moet je zwemspullen 
  meenemen. Je moet je de hele dag kind kunnen voelen. Oh, en je gaat naar huis met 
 een goodie bag.  
Iris: Is er alcohol of niet? 
Berne: We sluiten af met een kinderdisco. Kinderchampagne is zeker aanwezig. Over 
 alcoholische versnaperingen kan ik geen uitspraken doen, daar hebben we de 
 toestemming van de ouders voor nodig.   
Nikki: Voor hoeveel mensen willen jullie dit doen?  
Berne: Vijftien tot twintig mensen. 
Charlotte: Er zijn dan niet veel mensen die hier profijt van hebben.  
Berne: Anders wordt het wel erg veel. Ik denk dat het zo haalbaar is, er zit een hele 
 organisatie omheen.  
Charlotte: Gaan Jip en Stijn ook een rol spelen in deze AKTiviteit? Of zitten ze alleen in het 
 filmpje.  
Berne: Nee, die zijn er gewoon voor de leuk. 
 
AKT Meets Televisieprogramma’s – Door Hannah van der M. en Czarina 
Czarina: Ons ledeninitiatief heet “AKT meets Expeditie Robinson meets Hunger Games meets 
 BZT-show meets Ter Land, Ter Zee en in de Lucht meets Heel Holland Bakt meets First 
 Dates meets Boer Zoekt Vrouw meets Scheiden of Samenblijven meets Temptation 
 Island meets Ex on the Beach meets Wie is de Mol meets GTST”.  
 Zoals we allemaal weten kom je met Mec niet op tv terecht, wellicht achter de 
 schermen. Maar wat is er leuker dan bekend worden? We willen jullie je eigen 50 
 minutes of fame geven door aan verschillende spelshows mee te doen. Je leert 
 overleven bij Hunger Games, leert taarten bakken bij Heel Holland Bakt. Maak je niet 
 druk als je er niet goed in bent, want we gaan toch snel over op de volgende spelshow 
 en serie. We maken ons eigen seizoen, want je weet: AKT’ers houden van spelletjes.  
Dorien: Wat gaan we precies doen? Ik vind het wel leuk klinken! 
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Czarina: Plan was dat er een AKTiviteit is en wij worden getransporteerd in een tv. Er zit een 
 vrouwtje te zappen. We willen teams hebben die tegen elkaar strijden in spelshows, 
 we beginnen met Expeditie Robinson, maar dan zapt het vrouwtje door, waardoor het 
 spel verandert naar Heel Holland Bakt. Eigenlijk een soort roulette van spelletjes en 
 game shows in de vorm van competitie tegen elkaar. Er zullen wellicht 
 verrassingselementen, twists, etc inzitten. Dat zal je tegen die tijd wel zien.  
Charlotte: Waar gaat de 100 euro heen, naar de organisatie? 
Czarina: Als we taarten gaan maken gaat het daarheen.  
Merel: Voor hoeveel mensen is het? 
Czarina: Ligt aan animo. Als er meer mensen mee willen doen, wordt het groter. Je kan het 
 altijd inbegroten en bekijken.  
Senna: Ik vroeg me af hoe lang dit duurt.  
Hannah: Het zal een gezellige middag zijn.  
 
Uitslag ledeninitiatief:  
Initiatief Would I Lie to You?: 
Geen stemmen.  
 
Initiatief KinderAKTig feestje: 
17 stemmen. 
 
Initiatief AKT meets…: 
23 stemmen.  
 
Er waren 3 onthoudingen.  
 
Kevin: Bij deze is het initiatief “AKT meets…” van Czarina en Hannah ingestemd. 
 
WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Kevin: Bij de vorige AV is was er geopperd een clausule toe te voegen over 
 verantwoordelijkheid bij schade en overtredingen, omdat daar nogal eens 
 onduidelijkheid over bestaat. Wij hebben hierom deze nieuwe toevoegingen 
 meegenomen in de wijzigingen voor het HR. Afgelopen tijd veel contact met VIDIUS 
 Rechtshulp en de RvA, waardoor we uiteindelijk op deze formulering zijn gekomen. 
 Wij zijn van mening dat door deze clausule meer duidelijkheid is in het geval van 
 schade of overtredingen. Zijn hier vragen over? 
Senna: Is hier specifieke aanleiding voor? 
Kevin: In het verleden zijn er  dingen voorgekomen zoals boetes tijdens AKTiviteiten of schade  

bij AKTiviteiten op externe locaties. Er bestond vaak een grijs gebied wie dan 
verantwoordelijk is: het lid of de vereniging. 

Meike: Kunnen er bij schade of boetes gevolgen zijn dat je geen lid meer bent? 
Kevin: Dat is een ander reglement. Je hebt gedragsregels, als je die overtreedt kan dat 
 inderdaad. Bij kleine boetes, nee.  
Vincent: Wat houdt aantonen van de nalatigheid van het bestuur in? Heb je bewijs nodig?  
Kevin: De formulering heeft te maken met dat de bewijslast bij het individu ligt. Het moet wel  

echt aangetoond worden dat het bestuur nalatig is geweest.  
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Dorien: Ik snap dat het wetachtig is beschreven, want het moet lekker vaag blijven, want dan 
 kan je er alle kanten mee op. Maar het is wel een vage zin: wat is het aantonen en wat 
 is het nalatig?  
Kevin: Dat snap ik. We hebben bewust gekozen om het zo te formuleren om juist ook die 
 speling te houden. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
Kevin: Dan is er nog een HR-wijziging die niet is meegestuurd met de mail. Dat komt omdat 
 het een noodzakelijk wijziging is die niet is opgemerkt. Gaat om een vernieuwd 
 printsysteem dat niet meer gaat met de printpas, maar met vouchers die gekoppeld 
 worden aan de Solis-accounts van bestuursleden. Niet ingrijpende wijziging, maar wel 
 noodzakelijk. Zijn hier vragen over?  
Czarina: Heeft AKT nog wel een account als studievereniging?   
Kevin: Dat account is opgeheven. De Solis-accounts van bestuursleden kunnen middels een O-
 schijf aan elkaar gelinkt worden. Daar kan je bestanden opzetten die een soort AKT-
 account is, maar niet met een AKT-Solis.  
Czarina: Hebben jullie voordat het account is opgeheven nog gekeken of er belangrijke 
 bestanden op het AKT-account stonden? 
Kevin: Het is nog niet definitief doorgevoerd, maar zover wij weten staan er niet belangrijke 
 bestanden op de AKT-computer.  
Czarina: Ik zou er wel rekening mee houden dat mensen voor ons wel de computer hebben 
 gebruikt om bestanden op te slaan. Ik weet niet of er iets nuttigs bijstaat, maar het 
 kan. 
Kevin: Dat zal dan waarschijnlijk op de O-schrijf staan, omdat het wel gerefreshed wordt bij 
 het opstarten.  
Vincent: Hoezo is universiteitscomputer hier noodzakelijk voor?  
Kevin: Het is niet noodzakelijk. Dit is meer richting commissieleden die ook kunnen printen via 
 ons account, die mogen dan alleen gebruik maken van de computer van het AKT-
 kantoor. Meer om te zorgen dat dat zorgvuldig gebeurt en niet misbruik van gemaakt 
 wordt. Zijn er verder nog vragen?  
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
Kevin: Dan gaan we stemmen over deze twee wijzigingen: de verantwoordelijkheid en het 
 printsysteem. Word er een schriftelijke stemming verlangd 
 
Er wordt geen schriftelijke stemming verlangd  
 
Uitslag stemming wijziging Huishoudelijk Reglement 
Voor: 42 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 
 
Kevin: Dan is bij deze het gewijzigde HR vastgesteld.  
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UITKOMSTEN LEDENENQUÊTE 
Kevin: Deze is onwijs vaak ingevuld door wel drieënzestig leden, waar we heel erg blij mee 
 zijn. Als we kijken naar representatie van de jaarlagen en man/vrouw-verhouding, lijkt 
 het op een goede representatie van AKT. Een paar algemene dingen waar jullie 
 positief over zijn: 
 
- 82% van de leden voelt zich thuis bij AKT; 

- Commissieleden zijn blij met hun commissie en de betrokkenheid van hun OB’er; 

- Koffieuurtjes worden druk bezocht; 

- 97% van de eerstejaars is met open armen ontvangen bij de introductie; 

- De sfeer en de nieuwe indeling van het kantoor is positief ontvangen, wij hebben het 

inmiddels alweer veranderd. We denken dat dit de optimale uitkomst is met een 

opgeruimde hoek waarin de vergadertafel staat en nog een tafel in de voorgrond. En 

een betere scheiding tussen zit-/chillgedeelte en het vergader-/werkgedeelte. 

Kevin: De belangrijkste overige uitkomsten hebben we per punt gegroepeerd. Als er vragen of 
 opmerkingen zijn, aarzel niet je hand op te steken. 
 
Bestuur 
- 90% vindt ons zichtbaar binnen de vereniging en 95% vindt ons voldoende aanwezig.  

- Toegankelijkheid bestuur scoort hoog met 79%.  

- 82% is positief over ons functioneren. 

- 79% geeft aan te weten waar het bestuur en verschillende functies verantwoordelijk 

voor zijn.  

- Toch weet maar 61% waar het bestuur zich naast AKTiviteiten mee bezig houdt. Onder 

andere met de bestuursvoorlichtingen, maar ook de nieuwsbrief waarin iedere maand 

twee bestuursblogs in te lezen zijn, hopen wij daar iets transparanter in te kunnen te 

zijn.  

 
Een kleine greep uit de reacties: 
“Jullie doen het goed.” 
“Jullie betrekken iedereen erbij.” 
“Jullie laten iedereen welkom voelen en zijn toppers.” 
“Jullie mogen je iets professioneler en ambitieuzer opstellen.” 
 
Kevin: Met de algemene uitkomsten zijn we natuurlijk erg blij en de reacties nemen we 
 uiteraard mee.  
 
AKTiviteiten 
- 84% vindt de hoeveelheid AKTiviteiten precies goed.  

- 55% vindt de AKTiviteiten redelijk goed gepland.  

- De diversiteit van AKTiviteiten scoort ook hoog, al zou men graag meer sport en  

arbeidsmarktoriënterende AKTiviteiten wel terug willen zien 
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- 87% weet via Facebook van AKTiviteiten, maar toch valt er nog wat te verbeteren, 

aangezien slechts 53% overwegend bewust is van welke AKTiviteiten eraan komen. 

We proberen hier met de website meer inzicht in te kunnen geven.  

- De Jaarplanning werkt goed, veel positieve reacties. Wij zien dat het helpt om hiermee 

AKTiviteiten goed te plannen. Een nieuwe ontwikkeling hiermee is dat we de 

Jaarplanning nu ook inzichtelijk hebben gemaakt voor de commissies. Commissieleden 

kunnen nu zien welke AKTiviteiten gepland staan of welke data voor AKTiviteiten 

gereserveerd zijn, zonder dat deze al definitief op openbaar staan. Op die manier 

hopen we te bevorderen dat commissies meer inzicht hebben in de planning van hun 

eigen AKTiviteiten.   

Website 
Kevin: Overeenkomstig met ons beleid leggen we dit jaar een grotere focus op de website, 
 zoveel mogelijk functies van Facebook naar de website te trekken. De ledenenquête 
 laat zien dat meningen hierover verdeeld zijn. Hierom zouden we eigenlijk een 
 discussie willen openen of iemand hier iets over kan toelichten. 
Senna: Facebook is heel makkelijk, daar komt alles voorbij. De website moet je zelf gaan 
 bekijken en ik denk dat je dan makkelijker dingen mist, omdat je dan bijvoorbeeld een 
 week niet kijkt. Ik denk dat mensen daarom liever Facebook hebben.  
Kevin: Goed punt. Ik moet hier wel op aanvullen dat we niet volledig van Facebook afgaan, 
 dus meer bedoeld dat we de website volledig willen maken, dat je daar ook informatie 
 over AKTiviteiten kan vinden naast Facebook.  
Ella: Als je een AKT-app zou ontwikkelen? 
Kevin: Hele goede suggestie, hebben we ook naar gekeken. Het is een lang proces om zo’n 
 app te ontwikkelen. Het is iets voor de lange termijn. We kijken momenteel wel of er 
 een begin aan gemaakt kan worden. We proberen dus eerst om de website strak te 
 hebben en daarna kijken we verder.  
Caroline: Ik ben voorstander van de website, want ik gebruik geen Facebook. Ik vind het 
 handig om af en toe op de website te kijken. 
Kevin: Om die reden hebben we gekozen om het ook op de website te zetten, omdat dat 
 voor iedereen toegankelijk is.  
Tess: Misschien voor de internationals ook de namen/titels van AKTiviteiten in het Engels. 
 Bijvoorbeeld de Maandelijkse Borrel, dat hebben we in het begin echt moeten 
 uitleggen.  
Kevin: Dankjewel, goede suggestie, we zijn bezig met internationalisering, komen we zo op. 
 Dit nauw verweven met dingen als de website en überhaupt communicatie.  
Merel: Misschien kunnen jullie het idee van de app opnemen in het nieuwe driejarenplan.  
Kevin: Is al een idee, inderdaad.  
Luna: Ik zou niet de hele app erin zetten, want dat duurt denk ik al langer dan drie jaar.  
Kevin: Wel een mooi streven om ernaar te werken. Ik wil nog iets verder ingaan op de 
 verdeeldheid aan meningen. Is het duidelijk dat we niet van Facebook af gaan, maar 
 een kopie op de website maken?   
Frank: Ik heb nog een vraag aan jullie: Facebook heeft twee mogelijkheden: als je de pagina  

van AKT leuk vindt, krijg je notificaties van evenementen. Maar ik nodig jullie ook uit. 
Nu zit er een restrictie aan uitnodigingen, dus jullie hebben vast gemerkt dat jullie 
soms door Kevin worden uitgenodigd. Nu is mijn vraag: vinden jullie het nodig dat 
jullie persoonlijk worden uitgenodigd?  
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Czarina: Misschien handig om te weten. Op Facebook kan je aangeven dat de AKT-pagina je 
 favoriet is, dan komt er een sterretje naast. Dan krijg je eerst alle posts van de pagina’s 
 die je favoriet zijn. Stel, je wordt niet uitgenodigd, dan mis je het niet. 
Frank: We zijn aan het verplaatsen naar de website. Op website staat nu “nieuws”, daar kan je 
 alle posts vinden die ook op Facebook staan.  
Kevin: Je kan je daar ook meteen aanmelden of inschrijven.  
Tijn: Is het niet een idee om ook meer promo te doen via Instagram? 
Kevin: Dat is inderdaad een uitkomst in de ledenenquête, waar veel werd benoemd dat 
 Instagram meer gebruikt zou kunnen worden. Daar gaan we naar kijken.  
Frank: Ik wil wel toevoegen dat als je op veel media gaat promo’en, waardoor je mensen 
 dubbel gaat uitnodigen. Ik weet niet of daar zoveel meer winst uit te behalen valt en 
 het is best wel veel werk. Maar voor commissies is het altijd een optie door het in het 
 PR-formulier te zetten.  
Kevin: Daarbij doet de AlmanAKT ook de posts na de AKTiviteiten. Dat ging eerst viavia, dat 
 maakte het posten heel lastig.  
Vincent: Ik zou het ook in een aparte mail benoemen dat jullie juist met de website ook 
 werken, want als je dat op Facebook zet, zien mensen dat niet. 
Kevin: Ja, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. We zijn heel erg aan het werken en het wordt 
 uitgebreid.  
 
Kevin: We hebben de mogelijkheden voor een persoonlijke inlogpagina bekeken. Dat je als lid 
 een account hebt waarmee je een apart gedeelte van de website kan zien. Dat blijkt 
 mogelijk, kleine sidenote: omdat onze website op domein staat van universiteit, kan je 
 alleen met Solis-account inloggen. Nu beschikken de meeste leden daarover, maar 
 niet iedereen, dus we moeten kijken wat handig is.  
Senna: Wat kan je daar dan mee? 
Kevin: Wat we daar mee willen is dat we dingen achter de accountbarrière gaan zetten, 
 waardoor het niet openbaar staat, maar echt voor leden is. Foto’s zouden daar 
 wellicht op kunnen. Je zou een hele omgeving kunnen creëren.  
Hannah: En de webshop? 
Kevin: Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn! Voor de AKT-merch.  
 
Deals 
Kevin: Er is ook gebleken dat er een hogere behoefte is aan deals en samenwerkingen met  

culturele instanties. Dat is overeenkomstig met beleid van de Extern. We zullen hier 
komend halfjaar een grotere focus op leggen. We kregen aantal reacties dat de deals 
niet echt zichtbaar zijn en we willen hier verandering in brengen. We hebben de deals 
gepromoot via de website, de nieuwsbrief en een poster.  

Merel: Hebben jullie al ideeën voor het komend halfjaar? 
Eline: Ik heb een basisidee. Ik weet nog niet of het gaat lukken en ik wil het niet beloven en 
 dat het niet lukt. Dus ja, maar ik ga het niet zeggen. 
 
Internationals 
Kevin: De ledenenquête is ook naar internationale studenten gestuurd. Helaas was daar geen 
 reactie op. Onder de Nederlandse AKT’ers zijn meningen verdeeld wat betreft de 
 internationalisering: veel leden zien dat we ons best doen de internationale studenten 
 te betrekken en veel tijd eraan besteden. Enkelen vinden dat ze nog niet voldoende 
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 worden betrokken.  In de praktijk lopen we nog wel tegen wat lastige kwesties aan. 
 Het lijkt niet zo voorspoedig te gaan als we aanvankelijk hadden gehoopt.  

Ik zou heel graag Charlotte naar voren willen vragen om namens AKT International een 
 korte update te geven.   
Charlotte: Ik ben samen met de rest van AKT International druk bezig geweest met 
 internationalisering. Zoals Kevin ook zei, krijgen we niet vaak tot nooit respons op de 
 vraag wat internationals willen. Ondanks dat we dit op verschillende manieren hebben 
 geprobeerd. De opleiding zelf organiseert elk blok een evaluatie. De eerste keer goed 
 bezocht, wij waren daar ook aanwezig. We hebben vragen beantwoord en gevraagd 
 wat ze willen zien en daarmee iets gedaan. Onder andere buddysysteem, uitleg van 
 AKT of studietips.   

Veel Nederlanders hebben zich aangemeld voor het buddysysteem, helaas niet veel 
 reactie van de internationals gehad, ondanks dat ze hier wel naar vroegen. Wij 
 snappen niet echt waarom ze zich niet aanmelden.  

Er is ook een AKT infomiddag geweest in samenwerking met bestuur. Van tevoren 
mails gestuurd en de internationals opgehaald uit college. Dezelfde mensen die zich 
hadden opgegeven voor buddysysteem kwamen langs. We weten niet zo goed hoe we 
hiermee verder moeten, motivatie was wat gekelderd.   
We zijn met iets nieuws begonnen voor volgend jaar. We willen AKTiviteiten 
organiseren, maar we zijn bang dat er heel veel werk in gaat zitten en er weinig 
opkomst zal zijn. We zijn bezig met het opstellen van een plan voor bestuur 40 waarin 
onze bevindingen en ervaringen worden opgenomen, in de hoop dat het volgende 
bestuur wel een aanpak vindt die werkt. Meer nadruk op introductieperiode leggen. 
Dit jaar was het lastig, want het was het eerste jaar. Komend jaar in overleg met 
Introcie, Kampcie en opleiding kijken hoe we dit beter kunnen aanpakken.   
We zijn ook met Laura en Studio M bezig om een digitale meeloopdag te organiseren, 
zodat er ook geen verwarring ontstaat over de verdiepingspakketten. En dan ook 
uitleggen wat AKT is, etc.   

Ella: Wel echt superjammer om te horen dat internationals er niks mee hebben gedaan. 
 Eigenlijk ging het bij de introductiedagen al fout, ik voelde me al afgesloten van de 
 Nederlandse track in het begin. Misschien is het handig om een international te 
 benaderen om mee te helpen aan de organisatie.  
Charlotte: We hebben ook internationals benaderd om in onze werkgroep te gaan, maar  

helaas was hier ook geen respons op. Als jij mensen weet, dan zouden wij het heel 
graag horen.  

Ella: Ik zou het wel blijven proberen.  
Charlotte: Ik snap je punt, we gaan zeker niet stoppen. Maar we willen zelf niet honderd uur 
 erin stoppen en niks terugkrijgen  
Tess: Ik zou hulp vragen aan de Nederlandse mensen van de Engelse track. Wij weten dat ze 
 niet echt kijken naar Facebook, maar als wij internationals meevragen en in de groep 
 sturen, vinden ze het vaak wel heel leuk.  
Charlotte: Denken jullie dat mensen het ook echt leuk zouden vinden om naar een AKTiviteit 
 te komen die wij speciaal voor ze organiseren?  
Tess: Denk het wel, als er genoeg informatie is.  
Ella: Niet alles ligt aan jullie, ligt ook aan ons. Misschien handig om aan de Nederlandse track 
 uit te leggen dat er Engelse mensen zijn en die ook op borrels komen. Ik snap dat je 
 ook dan Nederlands wil praten, maar… 
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Charlotte: Ja, dat is niet mijn beleid, maar van bestuur in samenwerking. Wij helpen daarmee. 
 Het is natuurlijk het eerste jaar. Oudere leden zijn natuurlijk ook een beetje verwend 
 om het nog in het Nederlands te praten. Ik snap wat je zegt, we gaan over de 
 introductiedagen in gesprek over wat er volgend jaar beter kan.  
Tess: Het betalen, ik weet dat ze het allemaal best wel duur vinden in het begin. Misschien 
 dat ze daar iets van een speciaal tarief kunnen krijgen of in termijnen kunnen betalen.  
Charlotte: Daar gaat bestuur ook over.  
Kevin: Het zou kunnen volgens de statuten. 
Maaike: Op kamp was er een scheiding, misschien dat jullie meer kunnen letten op integratie. 
Ik zou het niet erg vinden.  
Ella: De uni was ook vet laat met doorgeven dat die op de introdagen gescheiden zouden zijn. 
Charlotte: Ik denk dat alle AKT-leden dat prima vinden, maar de opleiding heeft hier andere 
 gedachten over. We kunnen hierover in gesprek gaan met de uni, wij organiseren het 
 dus wij hebben hier ook wel een zegje over. Wij zijn het er ook niet echt mee eens, 
 maar de opleiding is een iets grotere speler hierin dan dat wij zijn.   
Senna: Misschien is handig als een van ons bij die evaluatie zit.  
Charlotte: Goeie tip, gaan we zeker doen.  
Vincent: Praktisch probleem: internationals kunnen met hun rekening niet een Cineville-pas 
 kopen. Ik dacht, misschien is dat een leuk dingetje voor de Extern.   
Eline: Ja, ik kan kijken of ik met Cineville wat kan regelen. Het zou supertof als ze hem zouden 
 willen kopen, puur praktisch kan je ook een zeven-rittenkaart kopen.  
Vincent: Ja, klopt, maar ik hoorde van Dom dat hij een Cineville-pas wilde, juist met die deal.  
Charlotte: Wat voor rekening hebben zij dat dat niet zou kunnen?  
Vincent: Ze kunnen niet met iDeal betalen. Met CreditCard misschien. 
Meta: Ik hoorde wel dat ze bij de bioscoop gewoon kaarten kunnen kopen.   
Eline: W gaan overleggen. De kans is groot dat dat buiten onze macht ligt, omdat dat om 
 Cineville gaat.  
Vincent: Misschien kunnen jullie een tijdelijke oplossing bedenken.  
Eline: Dat is een goede. We gaan kijken wat we kunnen doen.  
Luna: Korte termijn oplossing: maak het gewoon over.  
Berne: Is het mogelijk voor internationals om jullie te benaderen?  
Charlotte: In principe hebben ze ons een aantal keer gezien, we hebben email-adressen  

gegooid en de website. Tot nu toe heeft niemand ons benaderd, maar we doen ons 
best. Wij kunnen ze ook moeilijk benaderen. Ze hebben ons gezien, emailadres 
gegooid en website. We doen ons best. Het werkt niet soepel. 

Merel: Zit er nu iemand in de werkgroep die de Engelstalige track doet, maar een  
Nederlander is? Het is een goeie om het komende halfjaar te inventariseren of er 
interesse is en die staan iets dichter op de internationals. Ik vroeg me ook af of er een 
platform is waar alle studieverenigingen met een Engelse track samenkomen en met 
elkaar sparren? Ik denk dat het heel waardevol is om dat niet eenmalig te doen en 
elkaar te blijven inspireren.  

Kevin: Bij het SVO worden ook dit soort vragen beantwoord. Dan leren we ook van elkaar. 
 Ook de zusterverenigingen die geïnternationaliseerd zijn overleggen we mee.  
Vincent: Hoe werkt de AKT Mastercard voor internationale masterstudenten? Is er ook een 
 platform om internationale masterstudenten te betrekken? 
Kevin: De masterstudenten worden over het algemeen natuurlijk betrokken. Of ze nou 
 internationaal zijn of Nederlands maakt niet uit.  
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Vincent: Misschien kan je overleggen met OffScreen, die zijn veel verder in het proces. We 
 hebben dezelfde groep, het is dezelfde studie. Even kijken hoever zij daar in zijn. 
 Misschien hebben zij al oplossingen voor bepaalde problemen.  
Kevin: Dat contact gaan we zeker behouden, ook met de opleiding zelf.  
Charlotte: Er zijn momenteel niet internationale masterstudenten. Die hopen ze binnen te 
 halen door de nieuwe Engelse bachelortrack, dat ze later doorstromen naar de 
 masters. 
Desi: Misschien kunnen we AKT’ers die naar het buitenland zijn geweest vragen hoe zij dat  

hebben ervaren.  
Charlotte: We hebben er aan het begin van het jaar met Hannah Bremer over gezeten. Zij zei  

dat ze graag actief was bij de studievereniging, en wij hadden dat ook verwacht dat 
internationals graag een plek zouden zoeken om samen te komen, maar dat blijkt niet 
het geval te zijn. Dat is zeker een goede tip, maar wel gek dat er iets tegenstrijdigs 
uitkomt.  

Imke: Ik heb het idee dat heel veel mensen gewoon niet wisten wat een studievereniging was. 
 Wij Nederlandse mensen weten dat natuurlijk wel. Ik heb het idee dat ze dachten: “ik 
 moet veel geld betalen en ik weet niet waaraan.”  
Charlotte: Wij hebben aan het begin van het jaar geprobeerd hier wat over te vertellen,  maar 

dat bleek achteraf niet genoeg te zijn. Hierom hebben we ook een infomiddag 
georganiseerd waar drie mensen heen kwamen. We bieden ze de kans meer te weten 
te komen over AKT zonder enige verplichtingen, daar werd ook niet echt op 
gereageerd. 

Merel: Misschien ook een punt om samen te werken met andere verenigingen, omdat jullie 
 vast tegen hetzelfde probleem aanlopen.   
Nikki: AKT Mastercard: als we Nederlandse masterstudenten toegang geven tot educatieve 
 AKTiviteiten, is die Mastercard dan ook voor internationals? Want dan zouden er ook 
 meer AKTiviteiten in het Engels moeten zijn.  
Kevin: We willen de educatieve AKTiviteiten toegankelijk houden voor internationale 
 studenten. Mochten er internationals zich aanmelden voor een Nederlandse 
 educatieve AKTiviteit, zullen we met het buddysysteem gaan werken of dat de spreker 
 Engelstalig zal spreken. Dat is met de AKT Mastercard niet per sé veranderd. 
Vincent: Misschien kan je bij de master Interculturele Communicatie rondvragen of ze hier 
 meer over weten. Zij hebben er veel meer verstand, misschien zien zij dingen die wij 
 niet zien 
Charlotte: Dat is een leuke.  
Meike: Ik zou doorgaan met de website, omdat veel internationals geen Facebook hebben. 
 Om AKT als studievereniging onder aandacht te brengen bij internatinonals is het wel 
 belangrijk. Er valt best wat te winnen als we op de website zetten waar je alle 
 informatie kan vinden voor de komende eerstejaars.  Dat ze wel alle informatie 
 hebben, dus zet het website-idee vooral door.  
Kevin: Dankjewel. Wij willen als bestuur onze focus leggen op volgend jaar en zoveel mogelijk  

leren van het pilotjaar. We stellen adviesrapport op voor het volgende bestuur. Zoveel 
mogelijk barrières uit de weg te halen door goed in gesprek te gaan met de 
universiteit wat mogelijk is. Zo hebben wij ook het HR en statuten laten vertalen. De 
faculteit heeft vergoed. De internationals hebben daar dus ook toegang tot. Verder 
ook de digitale meeloopdag, die het ook mogelijk maakt om meer te weten te komen 
van AKT, Utrecht en de opleiding.   



Vereniging voor Media en cultuur AKT 

23 
 

 Nog een vraag: onder de leden zijn de meningen verdeeld hoe AKT in de toekomst zou 
 moeten zijn qua Engelstaligheid. Moet AKT in de toekomst Engels zijn? Of moeten 
 we het even aankijken? 
Senna: Ik denk dat het niet handig is om nu al te bedenken dat we over drie jaar helemaal 
 Engels moeten zijn. Ik denk dat het dan voor Nederlandse studenten nadelig gaat zijn.  
Ella: Ja precies. Ze komen naar Nederland, ze weten waar ze aan toe zijn, het is nu eenmaal 
 Nederlands hier.  
Chiara: Ook zeker kijken voor wie je het doet. Als ze het nou niet willen en je maakt het voor  
 twee mensen volledig Engels is ook een beetje zonde.  
Kevin: Goeie.   
Berne: Ik zou eerst investeren in het betrekken van internationals. Als dat lukt kijken of alles 
 eventueel in het Engels kan. 
Charlotte: Ik vind wel dat we in het Engels moeten. De nieuwe eerstejaars weten niet dat het 
 Nederlands zou zijn. Bij verenigingen die in het Engels zijn, passen Nederlanders zich 
 altijd prima aan. Het is fijn om iedereen een warm hart te dragen. Ik zou niet per 
 direct alles gaan veranderen, maar ik denk wel dat als je iedereen welkom wil laten 
 voelen Engels the way to go is.   
Caroline: Helemaal in het Engels betekent dat alles wordt vertaald en een Nederlandse en 
 een Engelse versie is? Of dat er alleen een Engelse versie? 
Kevin: Alleen Engels. 
Caroline: Dan zou ik persoonlijk meer zijn voor Nederlands en Engels. Omdat je ook de 
 Nederlandse groep erbij houdt 
Nikki: Ik ben het eens met Charlotte, maar ik denk dat het best wel lang duurt, omdat er best 
 wel een conservatieve houding is vanuit de Nederlanders. Als je hier komt en alles is al 
 Engels voelt heel anders dan Nederlanders die ineens Engels moeten praten 
Kevin: Stel je dan voor een geleidelijke verandering in te zetten, of juist radicaal? 
Nikki: Het is meer een opmerking dat het langer duurt.  
Dorien: In het nadenken hierover dat het een of het ander niet per se compleet ideaal is: 

mochten hier echt beslissingen over genomen worden, dan is iedereen het na 4 
vergeten. We spreken zo goed Engels hier, het is mooi als je iedereen aan kan 
spreken.  

Vincent: Ik denk dat het een geleidelijke verandering gaat zijn. Je gaat een tweetalige 
 vereniging krijgen door de tweetalige opleiding. Ik zou daar niet te veel in proberen te 
 gaan sturen.  
Kevin: Je zegt dat je er eigenlijk niks over kan zeggen? 
Vincent: Het is niet te voorspellen. Amsterdam is door internationalisering qua studenten 
 geëxplodeerd. Hebben jullie daar zicht op en hoe dat in Utrecht gaat exploderen? Stel 
 er komen ineens veel meer internationale studenten, dan gaat het echt anders zijn. 
Kevin: AKT heeft niet de capaciteit om heel veel leden aan te kunnen. Wat de universiteit wil 
 doen, is niet heel duidelijk. Ze willen openstaan voor internationalisering. Ook de uni 
 weet niet precies welke kant het opgaat en ook zij lopen tegen belemmeringen aan. 
 Het is niet alleen waar wij mee zitten, maar universiteitsbreed een ding.    
Vincent: Zij snappen dat ze naar Nederland komen, is een andere cultuur. Dus ze snappen dat 
 je ook twee culturen hebt in één vereniging. Ze komen ook kennismaken met de 
 Nederlandse cultuur en het Nederlandse studentenleven 
Sven: Over het algemeen is Nederland wel sterk qua Engels, maar men staat niet zeker in de  
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schoenen dat ze goed Engels spreken. Je demotiveert dan weer de Nederlandse kant. 
Ik zou de aanmeldingen afwachten. Ik zou nu niet te heftig gaan vastklampen aan één 
idee.  

Kevin: Als ik een conclusie mag trekken, is het te vroeg om te zeggen hoe groot het aantal in 
 de komende jaren zal stijgen. Dat we ook kijken naar het aandeel binnen de 
 studievereniging, dat we toegankelijk voor beide doelgroepen blijven. Liever vertalen 
 dan volledig Engels worden. Mocht het zo zijn dat er in de toekomst heel veel 
 internationale studenten bij AKT komen, dan is het voor dan een goeie om te kijken of 
 we dan Engels moeten worden.   
Charlotte: Dit jaar hebben we ook een afwachtende rol gespeeld en daar is niet veel succes 
 uit gebleken. Het is niet zo dat we komend jaar op zaken vooruit gaan. Maar met 
 afwachtende rol loop je vaak weer achter de feiten aan. 
Kevin: Dit is ook in lijn met driejarenplan bijvoorbeeld met de afspraken die we gaan maken 
 met de uni.  
Merel: Misschien ligt hier ook een rol voor VIDIUS. Ik weet zelf dat ik ooit hele interessante 
 boekenoverleggen had per blok. Misschien kunnen jullie voorstellen om zoiets ook te 
 organiseren met alle studieverenigingen die een internationale tak hebben, dus dat 
 structurele overleg.  
Kevin: We zijn nu een halfjaar bezig. Voor komende jaren is het heel goed om met andere 
 verenigingen en instanties erbij betrekken. Dit gaan wij meegeven aan KB en in het
 Driejarenplan.  
 
Ouderejaars 
Kevin: Uit enquête blijkt dat er niet echt 1 lijn te vinden is in wat ouderejaars willen. De 
 uitkomsten geven de indruk dat we meer zouden kunnen doen wat betreft het 
 inspelen op behoeftes van ouderejaars. Wij willen nog heel kort een discussie voeren 
 over manieren hoe we de ouderejaars kunnen betrekken. Er werd gezegd dat 
 ouderejaars veelal in groepen komen, dus een pubquiz werd genoemd als idee.  
Vincent: Vanaf wanneer ben je ouderejaars?  
Kevin: Deze vraag is relevanter voor mensen die stage lopen en werken. Zij zijn vaak in de 
 avond beschikbaar, dat is moeilijk om bij alles toe te passen, omdat eerstejaars 
 aangeven niet te laat op de avond willen vanwege treinen naar huis. We proberen 
 balans te vinden om iedereen zo goed mogelijk te kunnen betrekken.  
 
Kevin: Dan waren dit de belangrijkste punten van de ledenenquête, zijn er nog algemene 
 vragen? 
Hannah: Je noemde dat er meer behoefte was aan sport en onderwijs? Wat gaan jullie daar 
 mee doen?  
Kevin: Arbeidsmarkt-, onderwijs- en spelAKTiviteiten, meer de focus op leggen. We zien dat 
 arbeidsmarktoriënterende AKTiviteiten goed bezocht worden. Nou komen er nog wel 
 een paar van, zoals de masterclass scriptie schrijven, symposia zijn in de maak.  
Hannah: Komen er nog meer bedrijvendagen aan? 
Kevin: Ja! We zijn heel erg blij met de goede respons en feedback. We hebben er veel aan.  

Sommige dingen kunnen we dit jaar nog aanpakken, andere punten gaan we  
doorgeven aan het KB.  
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WVTTK 
Luna: Ik ben benieuwd naar duurzaamheid. Ik heb nog niet veel teruggezien.  
Kevin: Duurzaamheidsbeleid van het 38e bestuur hanteren we nog steeds. Er is een 

symposium op komst dat gaat over duurzaamheid. We kijken ook naar themaweken 
en dagen, we hebben in de nieuwsbrief ook een stukje opgenomen met 
duurzaamheidstips.   

 
RONDVRAAG 
Sven: Zouden vragen van andere mensen herhaald kunnen worden de volgende keer? 
Kevin: Is een goede.  
Merel: Komt er nog een AKTiviteit met docenten? 
Eline: Bij de Masterclass Scriptie Schrijven worden docenten uitgenodigd en doen docenten 
 mee. 
Hannah: ‘t Hoogt is er niet meer. Wat is er gebeurd met Sneak Preview? Wordt daar een 
 doorwerking gedaan?  
Eline: Volgens mij is Stef aanwezig. Hij is van de nieuwe Sneak Preview-commissie.  
Stef: We zijn niet heel ver. We hebben te horen gekregen dat het in Hartlooper en 
 Springhaver niet gaat lukken. We kijken nu naar Filmcafé. Verder blijven grote 
 bioscopen over, daar hopen we nu binnen te komen. Maar de kans is niet geweldig.  
Senna: Hebben jullie nog contact met ‘t Hoogt? Ze bestaan nog wel. 
Stef: Ik heb zelf niet echt contact gehad.   
Senna: Ik kan me voorstellen dat ze dat graag willen doen.  
Sam: Denk dat ze ook wel echt weer contact gaan opnemen, maar ik denk dat ze nu te druk 
 zijn. 
Senna: Ze organiseren op dit moment nog wel dingen, dus een samenwerking kan.  
Sam: Wat organiseren ze?  
Ella: Ze zijn bezig met ‘t Hoogt on Tour. Ze zijn op verschillende locaties waar ze evenementen  

hebben. 
Charlotte: Alternatieve bioscopen zou je kunnen kijken naar Wolff City, Kinepolis.  
Stef: Dat is onze volgende optie.  
Meike: Met internationalisering valt er veel winst te behalen door juist te omarmen dat  AKT  

tweetalig is. Studenten komen hier om in contact te komen met de cultuur van het 
land waar ze zijn. Het Nederlandse moeten we wel behouden, wat dat is waar ze hier 
voor zijn. Als er balans is, kan het zeker nuttig zijn. Niet volledig naar het ene of het 
andere, maar diversiteit behouden.  

Berne: Ik vond het heel gezellig. 
Charlotte: Zometeen is de bekendmaking van de Grote Reis! 
Kevin: Ga vooral mee! 
 
AFSLUITING 
Kevin: Dat was alweer de Tweede Algemene Vergadering van dit studiejaar. Namens het hele  

bestuur bedankt voor jullie komst. Heel erg fijn dat jullie in grote getalen gekomen 
zijn, ook heel veel eerstejaars! Morgen is de AKT Talent Tour. Het wordt helemaal 
leuk, als je nog niks te doen hebt, ga mee! 

 
Kevin sluit de Algemene Vergadering om 21:30 uur. 
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