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Agenda 

1. Opening 

 

Jerom opent om 20:10 uur. 

Jerom: We gaan het vanavond kort en bondig doen. De agenda is niet geprint dit jaar, vanwege 

duurzaamheidsregime van de  Universiteit Utrecht. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Agenda is vastgesteld. 

 

3. Goedkeuring notulen 11 september 2018 

 

Goedgekeurd.  

 

4. Goedkeuring kascommissie 

 

Is de kascommissie zoals die op dit moment is goed?  

Ja, goedgekeurd. 

 

5. Evaluatie en planning XXXIIIe bestuur 

 

i. Praeses Jerom van Dijk 

ii. ab Actis Laura van Vuuren 

iii. Fiscus Floris Verschoor 

iv. Commissaris Extern Kirsten Heins 

v. Commissaris Intern Renée de Dobbelaere 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Bram Griffioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. Praeses Jerom van Dijk 

 

Beste leden, 

We zijn hier bijeengekomen voor de halfjaarlijkse ALV. Hier zullen we het verloop van het afgelopen 

halfjaar bespreken en vooruitblikken op waar nu aan wordt gewerkt. Elk bestuurslid zal hierbij zijn 

eigen evenementen behandelen. Als er geen vragen zijn over de notulen van de ALV van september 

open ik graag de vergadering. Ik zal zelf beginnen met de evenementen waarvan ik deel heb 

uitgemaakt, daarna draag ik het woord over aan Laura. 

 

Rebofeest 

Ook dit jaar heeft weer een editie van het REBO-feest plaatsgevonden. Elk jaar verschilt het welke 

studieverenigingen in de organisatie zitten. Dit jaar heeft Ad Informandum daar deel van uitgemaakt. 

Het feest werd goed ontvangen, te zien aan de verkoop van een recordaantal kaartjes. Rond de 400 

verkocht. Wel zijn er binnen de organisatie een paar leermomenten geweest die we meenemen voor 

volgend jaar. Deze zijn bij de evaluatie van het feest besproken en zal ik opnemen in mijn overdracht. 

 

Working at the ministries 

Working at the ministries heeft dit jaar een andere organisatiestructuur gekregen. Waar het vorig jaar 

nog een evenement van enkel de JSVU was, bestond de organisatie dit jaar uit ECU’92, Perikles, de 

JSVU, Urios, Politeia en Ad Informandum.  

 

Tussendoor: Chiara heeft het vorig jaar gedaan. Elise had defensie. Het is verkeerd aan mij verteld, 

stond niet in de overdracht. Dit jaar samen gedaan. Dit met Ecu en Perikles. Vorig jaar was dat niet zo. 

Alle 150 plaatsen gevuld. Fine plenaire spreker. 

Elise: welke spreker komt vanuit Ad informatie? 

Jerom: Feite Hofman. De organisatie is zeer tevreden met hoe dit evenement tot stand is gekomen. De 

gestelde doelen waren om zes workshops aan te bieden, te openen met een plenaire spreker en om 150 

te vullen. Deze doelen zijn behaald. Omdat het evenement als succesvol wordt beschouwd, zal het 

volgend jaar op dezelfde manier georganiseerd worden. Ook Working at the Ministries zal ik dus 

opnemen in mijn overdracht.  

 

Gala 

Samen met Bram heb ik dit jaar deelgenomen aan de organisatie van een gala. Dit gala was in 

samenwerking met de strafrechtswinkel, Politeia en Urios. Om de banden wat te verbeteren. Straks zal 

Bram jullie hier meer over vertellen. 

 

Driehoekslezing 

Naar traditie wordt dit jaar ook weer de driehoekslezing georganiseerd in samenwerking met het 

Molengraaff dispuut en Vevanos. Vorige week zijn wij voor het eerst bijeen gekomen om te bespreken 

wat hiervoor moet gebeuren. Momenteel zijn we in overleg wat betreft de datum en het onderwerp. 

Deze volgen uiteraard vanzelf later. 

 

Meer actieve deelname evenementen. Moeilijk te monitoren. Lange reis was vol. Evenementen laatste 

tijd zitten ook goed vol. Actieve participatie redelijk tevreden.  

 

Dit waren de evenementen die ik tot dusver onder mijn hoede heb genomen. Als hier verder geen 

vragen over zijn, draag ik graag het woord over aan Laura. 

 

Vragen:  

Erwin: hoe gaat het met urso?  

Jerom: toevallig hadden we vandaag vergadering. Alitea en Eggens zijn geen onderdeel meer, zijn er 

nooit. W@M gaan heel goed. Samenwerking zit heel goed dit jaar, we hebben regelmatig 

vergaderingen. Op het moment veel preferred partnerships. Dat is slecht nieuws. UU wil erg gaan 

uitbreiden. Meer samenwerking met advocatenkantoren en dat willen wij niet, want het neemt een 

markt weg. We hebben er zelf niet zo last van, want we hebben niet veel sponsoren, maar anderen 



ondervinden veel last van. Speelt nu heel erg. P.p. zijn partnerships die de UU aangaat met kantoren. 

Neemt voor ons de mogelijkheid weg om dat als enige te doen. Dan gaan mensen niet zo snel met 

onze activiteiten mee, want het is dubbelop. Het pakt onze inkomsten af. Dus voorkomen en als dat 

niet lukt, willen we in de organisatie. Promotie via UU en geld naar ons of gesplitst. We hopen dat het 

niet die kant op gaat. 

 

Elise: hoe gaat het als praeses van het bestuur? Naar je zin?  

Jerom: In mijn functie heb ik heel erg genoten van afgelopen halfjaar. Heel druk. Jullie weten hoe het 

was in jullie jaar. Af en toe bots je met elkaar. We zijn ook gewoon mensen. Altijd goed uitgekomen. 

Ik ben trots op ons. Zo zie ik mijn functie ook: verbindend bij botsing. Telkens bij elkaar, dus goed 

verlopen. Genoten van alle activiteiten. Zelfs die slechter werden bezochten. De reis was heel leuk, 

maar wel zwaar voor ons allemaal. Het heeft veel energie gekost. Heb er plezier in, dus steek er mijn 

energie graag in.  

 

ii. ab Actis Laura van Vuuren  

Lieve leden en andere aanwezigen,  

Wat leuk dat jullie allemaal zijn gekomen naar deze ALV. Ook ik wil jullie bijpraten over hoe het 

afgelopen halfjaar is verlopen. Het was een bewogen halfjaar. Ik zal proberen het niet te lang te 

maken. Zoals ik in september aangaf, is de vereniging niets zonder haar leden. Ad Informandum heeft 

zo’n vierhonderd leden. We hebben gelukkig een groep leden die naar veel activiteiten komt, maar 

helaas ook een grote groep die niet naar activiteiten komt. Dat is erg jammer, want ik ben van mening 

dat zij veel leuke activiteiten missen, zoals schieten, de gevangenis en natuurlijk de symposia en 

reizen. Ik hoop dat we als bestuur het komend halfjaar nog veel meer leden mogen verwelkomen bij de 

vele activiteiten die worden georganiseerd door de commissarissen.  Zij zullen jullie meer vertellen 

over de activiteiten die zij hebben georganiseerd en verder nog gaan organiseren. Bianca is vorig jaar 

begonnen met het op orde maken van het ledenbestand. Daar ben ik afgelopen halfjaar mee bezig 

geweest en zal ook komend halfjaar nog bezig zijn met het ledenbestand, zodat mijn opvolger goed 

aan het werk kan. Dit geldt eveneens voor het alumnibestand. De nieuwsbrief wordt wekelijks 

verstuurd. Ook houd ik mij bezig met de Ad Informatie. Ik ben erg blij met mijn commissieleden, 

Elise, Jitske, Natasha en Paula. Ze schrijven hele leuke artikelen. Er was een klein probleem met de 

drukker, maar dit is inmiddels opgelost. Deze maand komt nog de volgende editie uit. En in mei komt 

de laatste editie uit. 

Ik had beloofd het kort te houden, dus bij dezen wil ik het woord geven aan mijn collega’s. 

 

Vragen over de Ad Informatie: 

Bianca: ideeën verder? 

Laura: We doen onder meer interviews met docenten. 

Elise: vier commissieleden? Hadden ze genoeg te doen?  

Laura: Ja, ze hebben genoeg te doen. Vier leden is ook wat werd aangeraden voor de Ad 

Informatiecommissie door mijn voorgangers (draaiboek). 

Bianca: waar is het woordje van de P?  

Laura: Deze mist inderdaad. In de volgende ad informaties zal deze wel worden geplaatst. 

Bianca: Ik weet van David dat hij niet helemaal de waarheid heeft verteld om een zo een hoog 

mogelijk sponsorbedrag te krijgen. 

Chiara: Over de oplage: We hebben tegen Hertogs gezegd dat het ongewijzigd is. 

Heet geen belastingadviseurs meer, dus dat moet worden veranderd. 

Inhoudelijk Hertogs. 

Laura: slecht te bereiken. Geen contact terug gehad na meerdere pogingen. 

Renée: ze zijn slecht bereikbaar.  

 

 

 

 

 

 



iii. Fiscus Floris Verschoor  

Ik ga behandelen: de promotie van de vereniging, het sponsorbeleid en de halfjaarrekening.  

 

Promotie van de vereniging 

We hebben sinds 1 september 40 nieuwe leden. Vorig collegejaar zijn er veel leden geworven, wat dit 

aantal tot dusver een beetje teleurstellend maakt. Er is dit collegejaar met name geworven ten tijde van 

de opening van het jaar, het moment dat de eerstejaars studenten het vak “Inleiding Strafrecht” 

volgden en wanneer de tweedejaars studenten “Materieel Strafrecht” volgden. Met betrekking tot de 

promotie bij de vakken, houdt zij zowel collegepraatjes als werkgroepbezoeken in. Ondanks deze 

promotieactiviteiten zijn er dus niet veel nieuwe leden geworven door Ad Informandum, maar het 

komende halfjaar zal ik er zorg voor dragen dat we een respectabel aantal inschrijvingen bereiken.  

 

Blackboard meer gaan inzetten. Lastig, want tijdens werkgroepen weinig response gekregen. 

Weggelopen zonder nieuwe inschrijvingen. Deels vorig jaar nieuwe eerstejaars en in het tweede jaar 

geen lid meer gaan worden. Je zou denken dat 1e-jaars wel enthousiaster zouden zijn. Er zijn nooit 1e-

jaars aanmeldingen gekomen voor commissie. 

 

Sponsorbeleid 

Het jaar begon goed met het kunnen instellen van een Promotie- en Sponsorcommissie. Met hen heb 

ik de afgelopen maanden vele verschillende partijen gecontacteerd. We wisten van tevoren dat het 

strafrechtslandschap wat betreft sponsormogelijkheden dun gezaaid is, maar met trots kan ik zeggen 

dat we, onder licht voorbehoud, twee nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan. De een jaar 

durende sponsorovereenkomst met De Brauw moet nog op papier worden gezet, maar de inhoud ervan 

staat reeds vast. Daarnaast staat er in juni een kantoorbezoek gepland met Ivy Advocaten, een kantoor 

uit Amsterdam dat zich focust op fraude- en integriteitsvraagstukken. Alleen kantoorbezoek, maar wel 

350 euro. De Brauw wel ook logo op de website. Deze samenwerkingen leveren een mooie bijdrage 

aan de financiën van onze vereniging en ik ben dan ook van plan om deze lijn door te zetten.  

 

Chiara: wat doet promocommissie aan promoten? Ik word doodgegooid van Urios berichten UU site, 

maar niet van Ad Informandum. 

 

Floris: We hebben een apart persoon ingesteld die over de sociale media gaat. Dat wordt via mij en de 

commissie gecoördineerd, zodat de posts niet te snel na elkaar zijn.  

Jerom: vergelijking met urios treffend. Ik zie te veel voorbij komen, dat is absoluut storend. Onze 

aanpak is iets beter, op juiste momenten. Ik stoor me eraan hoe vaak ik hen voorbij zie komen.  

 

Halfjaarrekening 

Ik zal jullie nu door de halfjaarrekening van Ad Informandum nemen, waarbij ik alle uitgaven ten 

opzichte van de begroting zal toelichten, evenals alle tot dusver gerealiseerde inkomsten.  

 

De halfjaarrekening zal na deze avond ter inzage beschikbaar zijn in de BK en ik ben altijd persoonlijk 

bereikbaar voor vragen over de rekening of het promotie- en sponsorbeleid.  

 

  



iv. Commissaris Extern Kirsten Heins  

Het afgelopen half jaar is voorbij gevolgen. Ik vond het zelf in het begin soms lastig de balans te 

vinden tussen alle verplichtingen met het bestuur enerzijds en studie, stage en een sociaal leven 

anderzijds. Inmiddels heb ik prima mijn weg gevonden en geniet ik enorm van dit bestuursjaar!  

 

Symposia 

Inmiddels hebben er twee symposia plaatsgevonden. Bij de organisatie van het eerste symposium 

hadden we vooral veel last van tijdsdruk. Het wilde niet meteen vlotten met het vinden van sprekers 

waardoor ook de promotie enigszins verlaat opgestart werd. Dit heeft er mogelijk ook voor gezorgd 

dat de opkomst wat tegenviel. Bovendien viel op dat zich veel mensen vooraf hadden aangemeld, 

maar vervolgens niet kwamen opdagen. Dit probleem hebben we aangepakt bij het tweede symposium 

door een boeteclausule in te voeren voor het niet tijdig afmelden voor het symposium. Dit heeft zijn 

vruchten afgeworpen. 

 

Elise: Hoe is promotie verbeterd?  

Kirsten: We hadden veel meer tijd, sprekers waren veel eerder gevonden. Plus het actuele onderwerp 

sprak misschien meer aan. Meer concreet beeld. Het was wel een leuk symposium.  

 

Elise: bij dit symposium zijn de sprekers aangekondigd via Facebook-evenement. Dat is dus alleen te 

lezen als je werkelijk geïnteresseerd bent in het evenement. Tip voor iedereen: kondig het op de eigen 

Facebookpagina aan en niet in evenement. Anders krijgen mensen er niets van mee.  

 

Chiara: gaan jullie boete niet handhaven? Anders gaan die mensen praten. 

Kirsten: ik was het niet van plan, omdat het er maar 2 zijn, dat is dus verwaarloosbaar. We hebben er 

niet veel tijd aan besteed. Die 2 vind ik oké. Bij meer mensen moeten we echt een signaal afstralen.  

 

Erwin: als het zo goed gaat, is dat geen probleem. 

 

Elise: in de chat is gevraagd sexting symposium te promoten. De sprekers werden goed aangekondigd. 

Ik had nog wel de vraag wat sexting was, dus misschien zou wat meer informatie vooraf fijn zijn. Dan 

spreekt het meer tot de verbeelding.  

Jerom: we willen prikkelen door mysterie.  

 

Kirsten: Vlak na het eerste symposium had ik een tegenslag te verduren. Na enige rumoer in de 

commissie, heeft één commissielid uiteindelijk de commissie moeten verlaten. Ik ben echter trots op 

de wijze waarop de overige commissieleden hiermee om zijn gegaan. Met z’n drieën hebben we een 

succesvol tweede symposium weten neer te zetten. Het actuele onderwerp sprak aan en de opkomst 

was veel beter dan bij het eerste symposium het geval was. Ook was het sprekerspalet meer divers dan 

bij het vorige symposium; er was een goed evenwicht tussen juridisch en non-juridische sprekers. 

Kortom: het was een succes!    

 

Deze week hebben we het onderwerp van het derde symposium, dat halverwege mei plaats zal vinden, 

vastgesteld. Voor dit symposium hebben we een uitgebreide planning opgezet en we lopen daarmee 

goed op schema. Verbeterpunten voor dit symposium zijn de promotie, zodat er nóg meer aanwezigen 

zullen zijn, en het invoeren van een discussie-element op de avond zelf. De afgelopen symposia is dit 

niet gelukt omdat sprekers vaak langer aan het woord waren dan dat er ingepland was per spreker. 

Vanuit onze kant moet er dus beter gecommuniceerd worden naar de sprekers toe en wellicht is het 

een optie om van vier naar drie sprekers te gaan zodat er in ieder geval voldoende tijd overblijft voor 

een goede discussie. Gelukkig zitten we voor de organisatie van dit symposium ruim in de tijd zodat 

hier zorgvuldig aan gewerkt kan worden.  

 

We moeten drie hele goede vinden. We gaan het wel proberen, zodat we discussie-element erin 

kunnen doen.  

 

 



Carrière-event  

Vorige jaar is het niet gelukt om het carrière-event van de grond te krijgen. Zoals ik in september al 

heb geformuleerd, is het een van mijn doelstellingen dat dit jaar wel te organiseren. Ik heb in mijn 

commissie één iemand aangesteld die samen met mij de organisatie hiervan op zich zal nemen. Op dit 

moment zijn we druk bezig om een goed programma samen te stellen. Het concept bestaat uit een 

plenaire opening, waarna er keuzeworkshops gegeven worden door diverse beroepsbeoefenaars. 

Tevens bestaat het idee van een sollicitatiemarkt tussen de keuzeworkshops door. Het voornemen is 

om zoveel mogelijk uiteenlopende instanties bij dit evenement te betrekken, zodat de studenten breed 

worden ingelicht over alle mogelijkheden na hun studie.  

 

Alumnidiner  

Ik zal het jaar eindigen met het jaarlijks terugkerende alumnidiner. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 7 

juni 2019. Hiervoor zal ik contact opnemen met restaurant de Branding; daar heeft vorig jaar ook het 

alumnidiner plaatsgevonden en dat was een succes. De uitdaging is om het financieel zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken zodat meer alumni zich aanmeldt voor dit diner. Hiervoor zal ik spoedig met de 

fiscus om tafel gaan zitten zodat we alle mogelijkheden op een rijtje kunnen zetten.  

 

Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen halfjaar en heb enorm veel zin in alle mooie activiteiten 

en momenten die ik samen met mijn bestuursgenoten, commissieleden en natuurlijk alle leden van Ad 

Informandum nog mag beleven.  

 

Vragen: 

Elise: het derde symposium komt voor het eerste kroegcollege. Ik dacht dat commissaris sociaal er 

zijn al 2 prachtige had neergezet inmiddels. Een symposium is best wel een hoogtepunt en groot 

evenement. Zouden jullie niet minder symposia moeten doen? Ik wil jullie meegeven of het geen idee 

was geweest om meer moeite te stoppen in een kroegcollege of excursie omdat er al 2 symposia zijn 

geweest en op andere plekken gaten zijn. Dat geeft meer waarde aan symposia. 

 

Kirsten: hier hebben we het nooit over gehad. Als ik voor Renée mag spreken, de agenda van de 

evenementenexcursies zitten vol. Dus dat is geen optie, omdat het redelijk gevuld is. Wat betreft het 

kroegcollege, dat is een punt waarop dat had gekund. Ik heb er nooit bij stilgestaan.  

 

Floris: het kan wat mij betreft naast elkaar. Of het afbreuk doet aan instituut het symposium vraag ik 

me af.  

 

Jerom: hoe het gelopen is met kroegcolleges is een ander verhaal. Dat ligt buiten onze macht. Ik sluit 

niet uit dat er nog wel meer komen.  

 

Kirsten: dit is in mei. Twee kroegcolleges en een symposium kunnen nog wel naast elkaar. 

 

Elise: we hebben nog maar 1,5 periode. Met 6 mensen moet je goed plannen. Symposium staat straks 

3-0 voor ten opzichte van het kroegcollege. Zou je de plek dan niet bewaren?  

 

Chiara: wanneer is het onderwerp bekend?  

 

Kirsten: We kunnen nog niet zeggen wat het onderwerp is. Het wordt heel erg gaaf. Wees er vooral 

bij.  

 

Jerom: ik wil nog wat toevoegen. De planning voor rest van het jaar staat bijna al helemaal. Denk 

vooral niet dat we symposium plannen zonder bij na te denken. Hebben het er niet bewust over gehad, 

maar we plannen zorgvuldig. 

 

Kirsten: Dit wil ik nog aanvullen. Ik heb in tegenstelling tot Fleur ook in februari een gedaan. fleur 

heeft er een pas in mei gedaan. Ik heb het anders verdeeld. In principe hadden er al 2 kroegcolleges 

plaats moeten vinden. Dat ligt buiten onze macht.  



 

Elise: Nog een vraag. Moet je voor promotie niet die commissie gebruiken?  

 

Kirsten: dat doen we al. Lastig om de juiste manier te vinden om veel mensen te trekken. Bij het eerste 

symposium waren de aanmeldingen oke, maar mensen kwamen niet. Afgelopen symposium was doel 

dat mensen wel zouden komen. Nu gaan we werken aan ophogen aantal aanmeldingen, met rol voor 

de promocommissie. 

 

Renée: ik heb aan begin van het jaar aan de commissie gevraagd. Maar je hebt zelf alle informatie, dus 

het is sneller via de eigen commissie. In promocommissie lopen mensen stage en zijn daardoor slecht 

beschikbaar, dus we hebben niet superveel aan ze op dit moment. Aan het begin van het jaar ging dat 

beter. We kunnen het beter en sneller zelf doen. 

 

Kirsten: eigen commissie moet promotie ook zelf doen. je kunt het niet geheel overdragen.  

Floris: het heeft wel degelijk een functie gehad. 

 

 

v. Commissaris Intern Renée de Dobbelaere 

Lieve Leden en andere aanwezigen, 

Ik blik graag terug met jullie op het afgelopen half jaar en de afgelopen ALV. Daarna zal ik de 

toekomstige activiteiten met jullie bespreken. 

Een van mijn speerpunten aan het begin van dit jaar was het aanbrengen van structuur in mijn eigen 

commissies door verschillende rollen toe te delen aan de commissieleden. Op die manier hoopte ik 

hun meer verantwoordelijkheid te geven en meer betrokkenheid te genereren. In de 

Excursiecommissie zijn een voorzitter en secretaris aangesteld. Ze handhaven dat goed. Voorzitter 

pakt goed door. En ze kan aansporen, zodat ik dat niet hoef te doen. In de pleitcommissie is dit echter 

niet gelukt vanwege de geringe omvang van deze commissie. Ik kan niet met zekerheid zeggen of ik 

op deze manier meer betrokkenheid teweeg heb gebracht maar raad wel aan om in commissies rollen 

toe te delen om in ieder geval een zekere mate van structuur aan te brengen. Mijn excursiecommissie 

is altijd wel aanwezig bij excursies maar nergens anders.  

 

Dan zal ik nu overgaan op de activiteiten die tot nu toe georganiseerd zijn. Het jaar werd zoals 

gewoonlijk afgetrapt met een bezoek aan PI Nieuwegein. Ruud kletste ons hier de oren van onze kop 

en dit maakte het een erg levendige en interessante excursie. Het maakte denk ik op alle deelnemers 

indruk om een gewone cel en een isoleercel van binnen te zien. Omdat dit een leuke activiteit is en 

lekker dichtbij zal ik ervoor zorgen dat deze in september voor mijn opvolger weer op de planning 

staat. Daarna vond er een heuze requireertraining plaats. Hiervoor kunnen de complimenten naar mijn 

voorgangster Chiara Massaro, het was bijzonder interessant om eens vanuit het perspectief van een 

OvJ naar een zaak te kijken in plaats vanuit de advocaat. Het volgende wat op de planning stond was 

een schietcursus in Amsterdam ook een herhaling van vorig jaar, maar beter goed gejat dan slecht 

bedacht. Deze activiteit zat snel vol en was erg gezellig zo hartje in de Jordaan.  

In december stond er een pleittraining van Claudia Lammers op het programma, zij ontving ons met 

veel enthousiasme op haar kantoor ondanks het tegenvallende aantal deelnemers. Waarom het aantal 

deelnemers zo tegenviel is mij niet echt duidelijk geworden. Er waren toentertijd geen tentamens of 

deadlines, maar het zat wel dicht tegen de kerstvakantie aan, wellicht speelde dat een rol. Promotie 

was namelijk wel goed.  

 

Het volgende evenement was Courtsday in Den Haag, dit is samen georganiseerd met Urios. Het was 

lastig om contact te krijgen met instanties en deze, qua tijd, op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk zijn 

we naar de International Court of Justice en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals 

gegaan (voormalig Joegoslavië en Rwanda tribunaal). Vooral de IRMCT was strafrechtelijk relevant 

maar de ICJ wat minder.  

Vorig jaar borrel afsluitend, dus nu was het een lunch. Kleine groep, dus met tram naar strand gegaan. 

Daar geluncht en gewandeld over de pier. Aanmeldingen waren minder door promo. Joost en ik op 



zondagavond zeiden mensen af. Was vervelend, daar zat tijd in. Was superleuk dus jammer dat er 

weinig mensen zijn.  

 

We waren uiteindelijk met een erg kleine groep omdat een hoop mensen het weekend van tevoren 

afzeiden vanwege uiteenlopende redenen. Dat was wel teleurstellend maar we hebben desondanks 

genoten van een goede lunch aan het Scheveningse Strand. 

Dat brengt mij in Februari en de laatste excursie. We hebben een bezoek gebracht aan Eurojust, dit 

was erg leuk omdat er veel aanmeldingen waren. De lezing duurde een uur en een kwartier. Het was 

jammer dat er geen rondleiding door het gebouw gegeven werd want het bezoek was wel een beetje 

kort en woog niet honderd procent op tegen de reistijd Den-Haag – Utrecht. Langer aan het reizen dan 

je daar zit. Dus volgend jaar misschien in combi met europol. Dus opvolger misschien samen met 

europol en eurojust. 

 

Dan rest mij enkel nog jullie op de hoogte te brengen van de plannen voor de komende maanden. De 

voorbereidingen van de NSPC zijn in volle gang. Dit jaar is er zelfs een extra aanmelding waardoor 

een voorronde noodzakelijk is. Deze zal plaatsvinden op 28 maart. Op 10 mei is de nationale finale en 

zullen twee teams van Ad Informandum het opnemen tegen andere steden. Wij streven er natuurlijk 

naar de beker weer mee naar huis te nemen en te beschikken over de twee beste strafpleiters! Ik wil 

jullie dan ook allemaal oproepen om de teams die doorgaan naar de finale te komen steunen op 10 mei 

in het Paleis van Justitie te Amsterdam. Andere activiteiten die in ontwikkeling zijn, zijn een bezoek 

aan de Van der Hoevenkliniek (TBS) in Utrecht, Een van mijn docenten zegt dat daar excursies naar 

kunnen.  

 een pleittraining van niemand minder dan Stijn Franken, kantoorbezoek aan Hertoghs advocaten en 

een rechtbankbezoek.   

 

Rechtbank bezoek:  

 

Dag van de rechtspraak organiseren. Willen naar Den Bosch. Dan klein bezoek aan rechtbank en OM. 

Studenten gaan daar weinig naartoe.  

 

Stijn Franken: wordt eind april. Alleen vergaderen over kleinschalig in een lokaal of in 0.13 met meer 

toehoorders maar minder mensen die kunnen pleiten. Als jullie aanbevelingen hebben hoor ik het 

graag.  

 

Chiara: als ik jou was 013, maar Forensica in 013. Ondanks dat je in zo een lokaal zat, viel dat echt 

niet op. Dus zou dan 013 gaan.  

Verder eerste maanden opstarten waren zwaar. Enerverend met cobo’s. 1e periode 1 vak gevolgd. 2 

vakken nu, dat is toch best wel veel. Ben gestopt met werken, bevalt me wel. Meer energie voor ad 

informandum. Dat is wel lekker. 

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijk uit naar de komende maanden! 

 

Vragen: 

C: waarom nog een keer forensica aangeschreven?  

Renée: ik heb ze nog gemaild, maar nooit antwoord meer gekregen. Dus ik zie dat wel als een ding dat 

als ik iets niet rondkrijg ik hen nog kan bellen. Zit nog wel in achterhoofd, maar ben er wel mee 

gestopt.  

Chiara: bij ALV had ik over een politiehondentraining. Heb je dat geprobeerd? 

Renée: ja, maar voornamelijk particulieren die die honden trainen op locatie met ov lastig en kost veel 

geld. Heb er naar gekregen. Hoge eigen bijdrage en daarom niet haalbaar. Echt 40/50 euro per 

persoon.  

 

Chiara: Tip: Van der Hoeven kliniek. En De Pompe stichting is welwillend.  

Elise: ik heb ook nog wel een ingang.  

Renée: prikkelend. Iedereen vindt het interessant. Van der hoeven is ideaal omdat het dichtbij is. Maar 

al die contactgegevens wil ik wel heel graag. Andere instanties sta ik wel voor open. 



Elise: ik heb nog wel ideeën opgedaan, dus daar kletsen we straks over.  

Nog vraag aan iedereen: wij wilden vorig jaar 2 activiteiten per maand. Dat is vorig jaar gelukt. We 

hebben er 10 of 11 georganiseerd. Hoe zien jullie dat? Is dat een lijn die jullie nieuwe bestuur willen 

inwerken. Is het een overkill? Er is een verschil. 

Renée: nu zijn er alleen in oktober en maart geen activiteit. In maart zouden we naar Hertogs gaan, 

maar ze reageren niet. Ik heb ze gebeld. Ze gaan me opnieuw een lijst sturen voor april en mei. Het 

wordt krap omdat we de brauw en ivy ook hebben. De brauw willen we misschien over jaar heen 

tillen. 

 

Daardoor is er minder speelruimte.  

Renée in januari en februari hadden we volle maanden. Maart is wel wat stil.  

Kirsten:ik krijg niet de indruk dat we niet voldoende bieden. Wat we bieden wordt daadwerkelijk 

bezocht. Weet niet dat we dat moeten doen alleen vanwege dat uitgangspunt. We moeten overwegen 

of het haalbaar is. Wat is de toegevoegde waarde als er maar 2 mensen komen? 

Jerom: kwaliteit over kwantiteit. Begin van het jaar hebben we dat besproken. Dat motto is uitgevoerd. 

Ben tevreden over de activiteiten, alleen de aaanwezigheid schommelt. Maar er zijn zoveel 

verenigingen in Utrecht: doen we niet te veel? Afgelopen jaar ideaal gedaan. Goede opkomst. Aan het 

eind van het jaar terugblikken: wat ideale dichtheid is en dan aanraden.  

Na afloop van dit jaar dus zo inwerken.  

Bram: ik kom er zo nog wel op. Ben het er wel mee eens. Altijd kwaliteit over kwantiteit. Wel 

voldoende geboden. Misschien nog wel een evenement bij had kunnen doen. denk niet dat het dit jaar 

een gemis is. We hebben genoeg geboden.  

Jerom: is dat een duidelijk antwoord?  

 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Bram Griffioen Geachte aanwezigen, 

Nogmaals bedankt voor jullie komst. Vanavond wil ik het met jullie hebben over het eerste half jaar in 

mijn bestuursfunctie als commissaris sociale activiteiten bij Ad Informandum. 

De maandelijkse ledenborrels zijn nog altijd niet de meest drukbezochte evenementen maar wel heel 

gezellig altijd. Iedere keer aan een evenement gekoppeld. Geen losse borrels. Soms verwacht je 

niemand en is er een goede opkomst. 

Iedere commissaris sociaal organiseert meerdere kroegcolleges in een jaar. Door verschillende 

onverwachtse omstandigheden is er tot nu toe nog niks gekomen van een kroegcollege. Hopelijk vindt 

de eerste dan eindelijk plaats in april. 

 

Ik had opstartproblemen, maar heb het wel goed opgepakt. Helaas heeft Yelle toch nog op het laatst 

afgezegd. Andere spreker liet niets meer van zich horen. Diegene nog een keer gevraagd voor een 

ander college. Hij kon ineens niet meer door zijn boek.  

Elise: het kwam een dag van tevoren. Kon dat niet eerder? 

 

Bram: Het was een weloverwogen keuze. Dan komen mensen misschien nog naar de borrel. Maar dat 

is niet gebeurd. Er komt nog een kroegcollege aan. Hopelijk in april.  

 

Gala 

Nadat Elise vorig jaar voor het eerst een heus Ad Informandum Gala heeft georganiseerd, heb ik 

gepoogd dit gala op grotere schaal voort te zetten. Uiteindelijk is er een gala georganiseerd door Urios, 

Ad Informandum, Politeia en symbolisch de strafrechtswinkel. Ze hebben niet veel toegevoegd. 

Het Gala was een fantastisch succes, uiteindelijk zijn er bijna 70 kaartjes verkocht van de mogelijke 

80.  

 

Elise: waren er zoveel kaartjes voor zo een grote zaal?  

Bram: we hadden de zaal niet van tevoren gezien. Dat is dus mijn enige punt.   

Het budget was door ons voor 700 euro vrijgemaakt en Politeia 300 en Urios 100 als het nodig was en 

strafrechtswinkel niets. Dat is een groot verbeterpunt. We waren wel afhankelijk van de andere 

vereniging. Overgrote gedeelte van de aanwezigen was wel van ons. Er was al geen winst. Dus voor 



begroting bespreken. Want we merkten dat de locatie duur was. Er was niets mogelijk, behalve 

filmcafe. Veel kosten hebben we er vanaf gepraat. 

Jerom: dit staat in verband met begroting van anderen.  

B: als je meer geld hebt, heb je meer keuze.  

Chiara: ga je dat zo aan de opvolger doorgeven?  

Bram: ik heb nog niet ervoor gezeten.  

 

Chiara: het lijkt me goed dat andere verenigingen ook meer geld vrijmaken.  

 

Bram: Enige verbeterpunt is, het van te voren bespreken van mogelijke ruimte op de begroting, 

aangezien Ad Informandum  als enige het evenement had opgenomen in de begroting en dus eerder 

beginnen met de planning van een evenement van deze grootte. 

Dit jaar heeft de lange reis voor het eerst plaatsgevonden voor de korte reis. Dit om te zien of er dan 

meer gegadigden waren voor de lange reis, aangezien de lange reis in mei soms heel lage opkomsten 

ziet. Gegokt en dat was in onderwijsvrije week goed bevallen. Bestemming was ook heel gaaf. 

Dit jaar vond de lange reis dus plaats in februari en was de bestemming: Rusland, Moskou en Sint-

Petersburg. De inschrijvingen verliepen heel erg snel en al na twee weken zat de reis vol! 

Het organiseren van een reis naar Rusland bleek moeilijker te zijn dan verwacht, door een gigantisch 

complex systeem bij het aanvragen van een visum. De reiscommissie had wat opstart probleempjes 

waardoor het organiseren niet veel soepeler ging. Desalniettemin is er een fantastische reis neergezet, 

waarin verschrikkelijk veel is ondernomen.  

Veel viel op mijn bordje. Dat was lastig. Heeft veel energie gekost. Andere evenementen uit het oog 

verloren. Eerst de reis daarna pas wat anders. Rusland geen makkelijke bestemming. Achteraf blij dat 

we het hebben gedaan. Iedereen naar zijn zin gehad en leuke dingen gedaan.  

We zijn als juridische activiteiten naar het consulaat en de ambassade geweest. Verder hebben we ook 

nog een Goelagmuseum bezocht in het kader van oorlogsmisdaden. Was voor iedereen wel een 

openbaring. En alle toeristische dingen gezien.  

Kortom was het een heel geslaagde reis met veel interessante activiteiten en een geslaagde eerste 

poging om de lange reis eerst te laten plaatsvinden. De enige kanttekening is mogelijk het gebrek aan 

een generale repetitie die normaal plaatsvindt in de vorm van de korte reis. Maar dit is mijns inziens 

verwaarloosbaar. 

 

Ik heb verbeterpunten, maar die weet ik op het moment niet. Voortaan financiën beter bijhouden. Er 

zijn daar dingen fout gegaan, we hadden wat tekort.  

Korte reis komt eraan, van 3 tot 7 mei. Hartstikke leuk, want het is Barcelona geworden. Iedereen 

vond dit de leukste.  

Elise: past een 2e lange reis in de begroting? 

B: ja, ik denk dat ik het vol ga krijgen. Ik denk dat het financieel goed gaat komen. Er is wel iets 

minder, maar meer vrije tijd en dan  kan ik het wel kostenbesparend maken, omdat ik het ken. 13 

aanmeldingen en 15 als alles goed loopt.  

Enige kanttekening is dat korte reis als generale was. Voor bestuur ook. Dan weet je hoe je er beter 

mee om moet gaan. Dus dit is een punt om over na te denken. 

Jerom: Er valt een hoop te zeggen voor beide.  

 

Eerstejaarscommissie  

Bram: voor de Eerstejaarscommissie waren geen aanmeldingen.  

Elise: Sjaarsco kun je goed gebruiken voor sociale activiteiten voor pubquiz. Stel vragen op.  

Kost geen tijd en je hebt een activiteit.  

B: ik heb ze niet nodig. 

Elise: ik had geluk en het heeft mijn verwachtingen overtroffen.  Vraag extra lid bij andere 

activiteiten. Jammer dat je daar makkelijk over doet. Andere sociale activiteiten naast borrels is niet 

veel werk maar wel heel leuk. Denk er niet te makkelijk over. Het hoort bij je functie.  

Bram: terug naar de reisco. Ik heb al problemen met reisco, maar ze voeren niet altijd veel uit. 

Elise: vraag de praeses om hulp.  

Jerom: we hebben nog 10 minuten. Omdat we spullen moeten opruimen.  



 

Chiara: hoe gaat het met commissies?  

Kirsten: ik denk dat in elke commissie rumoer is geweest. Iedereen goed opgepakt. Prima omgedraaid, 

nieuw persoon erbij. Goed hoe de andere 2 ermee om zijn gegaan. Ze hebben samen met mij 2e 

symposium georganiseerd.  

Jerom: alle commissie problemen gehad. Goed opgelost. Genoeg leden om alles rond te krijgen dus 

geen echte problemen.  

 

6. Vragen/opmerkingen 

De vragen zijn eerder aan bod gekomen.  

  

7. Sluiting 

Jerom van Dijk sluit af. Hij schorst de leden waar Floris het eerder over had. Aanwezigen zijn het 

hiermee eens. Bij de volgende ALV kunnen ze worden ontzegd uit het lidmaatschap. Jerom hamert af 

om 21:50 uur. 

 


