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Agenda

1. Opening

Natasha opent de vergadering om 19:30.

2. Vaststelling agenda

De agenda is vastgesteld.

3. Goedkeuring notulen 4 juni 2021

De notulen zijn nog niet goedgekeurd, dit zal doorgeschoven worden naar de volgende ALV.

Vraag: zijn de notulen van 4 juni gemaild?
Nee, de notulen komen op de website.

4. Goedkeuring Kascommissie

Na Mauds praatje.

De boekhouding is nog niet op orde, dus met Maud is afgesproken dat dit nog op orde zal worden
gebracht.

5. Evaluatie XXXIVe bestuur

i. Praeses Natasha Welling
ii. ab Actis Tonya Baranov
iii. Fiscus Maud Ribbert
iv. Commissaris Extern Martijn Vos
v. Commissaris Intern Lotte Wolf
vi. Commissaris Sociale Activiteiten Nienke Huisman
vii. Commissaris Lustrum Jitske Kranendonk



i. Praeses Natasha Welling

Beste aanwezigen, en in het bijzonder mijn medebestuursgenoten,

De tijd is weer aangebroken om het stokje door te geven. En wat was het een enorm lastig jaar, want
hoewel we vol goede moed aan het academische jaar waren begonnen, hebben we uiteindelijk voor
een groot gedeelte alles online moeten organiseren. En dat vergde wel wat creativiteit, flexibiliteit,
energie en ga zo nog maar even door. Toch ben ik enorm trots op wat dit bestuur het afgelopen jaar
heeft bereikt, want waarbij menig persoon de handdoek al lang in de ring zou hebben gegooid, gingen
wij door en dachten we vooral in mogelijkheden i.p.v. wat er niet kon. We lieten ons niet zo makkelijk
uit het veld slaan en dit resulteerde uiteindelijk in originele activiteiten zoals de commissie walks, een
online rechtbankbezoek voor de eerstejaars, een Netflix lezingenreeks met het WPI, een online
lustrum Zumba workshop, een online escape room enzovoorts. Hier mogen we echt met z’n allen trots
op zijn!

Verder ben ik tevreden met de staat van de vereniging. Onder andere doordat we zo actief waren in het
organiseren van evenementen hebben we de band met de leden sterk gehouden. Wat mij betreft zit
onze kracht in het informele, laagdrempelige contact, wat we dan ook graag hopen door te geven aan
het 36e bestuur. Ook zijn de banden met het WPI weer wat versterkt door bijvoorbeeld het
gezamenlijk organiseren van de Netflix lezingenreeks. Kortom ik vond het afgelopen jaar, ondanks
alle beperkingen, in ieder geval een geslaagd jaar voor Ad Info.

Lieve Tonya, Maud, Martijn, Lotte, Nienke en Jitske ik wil mij nog even tot jullie richten en jullie
bedanken voor jullie inzet en passie voor de vereniging. Ondanks het feit dat een ieder van ons zo
verschillend is en sommigen een sterkere mening hebben dan de ander heb ik genoten van jullie
allemaal! We hebben het het afgelopen jaar niet allemaal even makkelijk gehad en ik vind het enorm
fijn dat iedereen voor elkaar klaar stond, al was het maar voor een kort gesprekje of om iets over te
nemen. We konden echt op elkaar rekenen en dat vind ik persoonlijk een van de mooiste
eigenschappen van dit bestuur. Nu gaan we allemaal onze eigen weg, maar wel allemaal met Ad Info
in ons hart! Nogmaals dank jullie wel voor dit jaar!

Tenslotte wil ik mij kort nog even richten tot het 36e vrouwen kandidaatsbestuur, want onverwachts
toch nog een geheel vrouwenbestuur. Dames, wat zijn jullie al vol enthousiasme van start gegaan! Dat
doet me goed. En ik weet zeker dat we het bestuur van Ad Info met een gerust hart aan jullie kunnen
overdragen. Ik wil nog even benadrukken dat we het volste vertrouwen hebben in eenieder van jullie.
Jullie hebben al met een tegenslag te maken gehad, maar gelukkig was dit in een rap tempo opgelost
en hebben jullie er een leuke strijder voor teruggekregen. Jullie zijn een leuke, gezellige, enthousiaste
club en jullie zullen een mooi jaar tegemoet gaan. Geniet hier ook van, want de tijd vliegt voorbij!

Vragen:
Hoe staat het met de andere verenigingen?

Natasha: met Urios hebben we geprobeerd een activiteit te organiseren, maar dat is er niet van
gekomen omdat het te laat is doorgezet, maar er is wel een kennismaking afgesproken.
Tijdens de Driehoekslezing was het het online, dus dan is het lastig om contacten te leggen. Je
komt minder met elkaar in contact.

ii. ab Actis Tonya Baranov

Beste aanwezigen,

Mijn spreektijd zal ik gebruiken om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en om het nieuwe
bestuur wat mee te geven.



Het afgelopen jaar heb ik als ab Actis van het XXXVe bestuur mij bezig gehouden met het
ledenbestand, de algemene mail, de notulen, de algemene uitnodigingen en het verenigingsblad Ad
informatie.

Er zijn ondanks Corona flink wat leden bijgekomen. Ik zou zeggen een stuk of dertig (met correctie
van de afmeldingen). Hier kunnen we aldus naar mijn mening trots op zijn.

Tijdens de wissel-ALV van 10 september 2020 heb ik de doelstelling gesteld om de Ad Informatie te
professionaliseren door zowel de inhoud als de vormgeving naar een hoger niveau te tillen. Dit is
samen met mijn commissie naar mijn mening gelukt, en daar ben ik ook trots op. Ook wilde ik de Ad
Informatie thuis laten bezorgen en met een abonnementensysteem gaan werken. Dit is ook gelukt, en
kwam heel goed uit omdat Corona het natuurlijk onmogelijk maakte om de Ad Informatie op de
universiteit te verspreiden. Ik ben benieuwd naar de ideeën en creativiteit van mijn opvolger Juliëtte
en ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt! Ik wacht met grote nieuwsgierigheid op de
eerste editie.

Ik wil daarnaast mijn mede-bestuursleden bedanken voor het afgelopen jaar. Van tevoren wist ik niet
wat er te wachten stond, maar het is leuker geworden dan ik had kunnen wensen. Bedankt allemaal.

Hier staan we dan. Het is tijd om het stokje over te dragen aan een gloednieuw bestuur. Van tevoren is
ons gewaarschuwd dat het jaar zo voorbij zou gaan, en dat is ook gebeurd. Het jaar is
voorbijgevlogen, maar tegelijkertijd is het goed zo. Het is tijd om een frisse wind door het bestuur te
laten waaien, en ik heb het volste vertrouwen dat het nieuwe bestuur dit zal doen.

Nog een speciaal woordje voor mijn opvolger: ik heb er het volste vertrouwen in dat Ad Informandum
met jou een goede ab Actis heeft. Ik kijk ontzettend uit naar jouw creatieve input, en heel veel succes
gewenst!

iii. Fiscus Maud Ribbert

Ik kijk met veel trots en plezier terug op mijn jaar als fiscus van dit bestuur. We hebben als bestuur
veel uitdagingen gehad en onze flexibiliteit en creativiteit werden door de continu veranderende
coronamaatregelen aardig op de proef gesteld. Des te trotser ben ik op mijn bestuursgenoten en hoe ze
zich dit jaar hebben ingezet voor onze vereniging, ondanks de nodige uitdagingen. Evenementen
moesten online plaatsvinden en feesten maakten plaats voor buitenborrels en wandelingen. Ontelbare
keren waren sprekers per ongeluk gemute, kwamen ze de Teams omgeving niet in, deden linkjes het
niet en  moest Martijn iemand vriendelijk- doch dringend- verzoeken om zijn microfoon uit te zetten.
Soms frustrerend, maar achteraf allemaal dingen waar ik met een glimlach op terugkijk.

Al met al hebben we een zo gezellig en actief mogelijk jaar neer proberen te zetten, en wat mij betreft
is dat gelukt. Mijn functie als fiscus vond ik ook ontzettend leuk en leerzaam om te vervullen. Door
corona was het wel wat minder lastig om binnen de begroting te blijven, dus ik heb in mijn
taakvervulling waarschijnlijk minder last gehad van de pandemie dan mijn andere bestuursleden. Des
te knapper vind ik het aanpassingsvermogen van mijn bestuursgenoten. Nienke, die de
eerstejaarscommissie eigenhandig nieuw leven heeft ingeblazen en de commissie wandelingen heeft
geïntroduceerd, Jitske, die als lustrumactiviteit een online zumbales verzon en nu een enorm gala op
een boot heeft georganiseerd, Martijn die een online symposium tot een succes heeft gebracht, Lotte,
die ondanks alles elke maand een pleittraining heeft weten neer te zetten. Tonya, die de ad informatie
in abonnementsvorm heeft geïntroduceerd zodat we papier kunnen besparen, en natuurlijk Natascha,
die de chaotische online vergaderingen alsnog elke week voorzat zonder te klagen over het feit dat
Martijn wegviel, Nienke rondliep met haar laptop en Tonya in de trein zat met herrie op de
achtergrond. Ik ben stuk voor stuk trots op jullie en ik ben ontzettend blij dat ik dit bestuursjaar met
jullie heb mogen doen.



In dit kader wil ik ook graag de kascommissie bedanken voor hun hulp en inzet dit afgelopen jaar, ik
kon altijd met vragen bij jullie terecht en daar ben ik jullie dankbaar voor.

Tenslotte, lief 36e. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we ontzettend blij zijn dat
jullie dit stokje van ons over gaan nemen. We zien stuk voor stuk sterke en goede bestuursleden in
jullie, en ik ben ontzettend benieuwd wat jullie dit jaar allemaal gaan organiseren. Ik kijk ontzettend
uit naar aankomend jaar en ik wens jullie heel veel succes, maar vooral heel veel plezier.

Vragen:
> Bespreken van de begroting.

Waar is de 180 euro van de website voor?
Dat zijn de algemene kosten van de website.

Elise: aangezien leden contributie betalen, is het niet de bedoeling dat wij het geld gebruiken voor ons
eigen feestje (wisselweekend). Het is de bedoeling dat bestuursleden zelf hun bestuursweekend
betalen. Ik blijf het herhalen.

Maud: we zetten ons het hele jaar in, en het is daarmee een traktatie voor 35 en 36, dat is voor
het resultaat van de vereniging, en als je het naast de begroting van andere verenigingen legt,
dan valt het mee.

Paula: hoe zit het met de penningen?
Maud: het is dit jaar niet doorgekomen, maar het wordt niet uitgesloten voor de toekomst.

Laura: kunnen we het overzicht zien van Career event?
Maud: zeker (laat de excell-sheet zien).

Paula: waarom geen subsidie van Vidius?
Martijn: Vidius kwam er achteraf mee dat ze de locatie te duur vonden, terwijl het van tevoren
duidelijk was dat het niet op de universiteit kon.
Maud: we gaan er nog achteraan.

Bastian: waarom naamkaartjes voor 72 euro?
Martijn: je kon per 12 bestellen, en het zijn algemene badges voor de commissieleden om
herkenbaar te zijn.

Laura: misschien moet de naam dan aangepast worden, anders is het niet duidelijk.

Hugo: hoeveel mensen?
Martijn: zonder bestuur, 50

Paula: waren er überhaupt geen kosten bij working at the ministries?
Natasha: nee, geen kosten.
Anneloes: in principe betaalt rebo alles, dus we hebben in principe alleen een buffer.

Bastian: waarom is het kroegcollege niet begroot?
Nienke: in principe valt het onder mij, maar Lotte wilde dit graag doen.

Paula: hoeveel aanmeldingen voor het gala?
Jitske: inmiddels al 50 aanmeldingen, en er is plek voor 70.

Bastian: waarom staat zumba onder bestaande activiteiten?
Maud: daar is nu voor gekozen, omdat er geen apart kopje was.



Laura: het lustrumpotje gaat naar het gala, maar er wordt ook 750 euro gespaard voor het komende
lustrum?

Maud: dat klopt.

Laura: gaat de opvolger achter de 500 euro onterechte storneringen aan?
Maud: ja.

Bas: wat heeft Partners in Compliance gedaan?
Martijn: ze hadden een doelgroep gevonden, dat beter bij ze paste, maar we zijn er verder niet
achteraan gegaan ondanks contractbreuk.

Paula: heb je nog nieuwe sponsoren kunnen werken?
Maud: nee, ze vroegen zich af wat we ze konden bieden.

Paula: zou je iets anders hebben gedaan in het werven van sponsoren?
Maud: lastig, want je kon de kantoren weinig bieden.

Laura: de Brauw?
Maud: nee, die willen ook niet.

Paula: Ivy Advocaten?
Maud: niet benaderd. Maud: de sponsoren die we nu hebben zijn steady en tevreden.

Paula: hebben jullie het u-fonds gemaild voor elke activiteiten?
Nienke: ze hadden mijn aanvraag afgewezen.

Laura: U-fonds heeft groter potje dan Vidius, dus als je een grote activiteit wil organiseren dan moet
je bij U-fonds zijn.

Lotte: nspc was ook afgewezen.

Bastian: waar gaat de 3000 euro die over is gebleven naar toe?
Maud: die blijft op de rekening staan.

Paula: kan er een spaarpotje voor Corona komen?
Maud: nee.

Bastian: ik zou er wel iets mee doen.
Lotte: ik wil even wat inbreken. We hebben dat geld nodig voor de subvereniging, en het
moderniseren van de webiste.

Laura: je moet niet alles lukraak over de balk gooien.

Elise: klopt het dat doordat parnter in compliance heeft afgezegd, wij geen geld hebben ontvangen.
Bastian: het kan geen kwaad om het balletje weer op te gooien, omdat het al langer loopt.

Elise: opgehaald bedrag gaat naar rag toch?
Maud: ad info heeft 40 euro betaald, en verdubbeld.

Laura: komt de kascommissie aan het woord?

iv. Commissaris Extern Martijn Vos

Waarde leden, overige aanwezigen en in het bijzonder waarde 36ste

Laat ik beginnen met een punt waarover aan het begin van het jaar naar mij toe de nodige zorgen en
medelijden zijn geventileerd; het zijn van de enige man in een bestuur met zes vrouwen. Hoewel deze
zorgen ongetwijfeld goedbedoeld waren, kan ik iedereen geruststellen dat het niet nodig was. Ik kijk
erg positief terug op afgelopen jaar en heb geen moment de behoefte gehad aan een masculiene



aanvulling. Neem van mij aan dat de dames naast mij stuk voor stuk uitstekend hun mannetje stonden
in de vergaderingen en tijdens evenementen. Het zijn zes dames met allemaal verschillende karakters,
meningen en manieren van communiceren. Dit maakte dat de vergaderingen vaak weliswaar lang
waren, maar vrijwel nooit saai en ik denk dat variëteit ook onze kracht was.

Verder terugblikkend op het jaar, meer specifiek ten aanzien van mijn functie, kunnen mijn
commissies en ik trots zijn op de evenementen die we hebben neergezet. Met name voor de symposia
en het Career Event vormde Covid een extra barrière. Zaalcapaciteit en bijeenkomsten van grotere
groepen waren onderhevig aan maatregelen, welke ook nog eens voortdurend veranderden. Ik ben
vooral dankbaar dat we het eerste symposium in december, het Career Event begin juni en het
lustrum- alumnidiner eind juni in fysieke vorm doorgang hebben kunnen laten vinden. Het tweede
symposium moest - voor zover ik weet voor de eerste keer bij onze vereniging - online plaatsvinden.
Dit viel gelukkig niet negatief uit voor de opkomst en de meesten hebben het ook nog eens de volle
drie uur volgehouden van achter hun beeldscherm, waarvoor respect. Symposium drie zal, zoals bij de
vorige ALV reeds aangekondigd en toegelicht, binnenkort pas plaatsvinden. Voor degenen bij wie dit
niet meer scherp in het geheugen staat of die er alsnog een vraag dan wel opmerking over hebben,
licht ik dit zo graag toe.

(Symposium drie heeft als thema de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven, waarvan het advies van de
Raad voor de Rechtspraak voor de zomer nog niet gepubliceerd was. In overleg met de sprekers is
toen besloten dat het beter was om het symposium uit te stellen. Ook was de verwachting dat dit beter
zou uitkomen met het oog op het maximaal aantal toegestane aanwezigen. Dit laatste is overigens het
geval; er zijn meer dan genoeg fysieke plekken beschikbaar volgende week donderdag om symposium
drie doorgang te laten vinden. Ik moedig eenieder dan ook van harte aan om zich aan te melden, hoe
meer zielen hoe meer vreugd.)

Dan wil ik tot slot nog even stilstaan bij komend jaar, waarin de beurt aan Isabelle is om de eervolle
functie van Extern op zich te nemen. Niet alleen heeft Isabelle al een lange staat van dienst bij Ad Info
in talloze commissies, ook ken ik haar bevlogenheid en enthousiasme van onze gezamenlijke tijd bij
Acta Rechtshulp hier in Utrecht. Met jouw kruiwagen aan ervaring en ongeremde inzet ben ik er meer
dan overtuigd van dat jij jouw bestuursjaar tot een succes zal maken. Ik kijk er met veel vertrouwen
naar uit en ben erg benieuwd. Heel veel plezier, zet ‘m op!

v. Commissaris Intern Lotte Wolf

Lieve leden,

Het einde is nabij. Afgelopen jaar heeft van ons allen veel gevergd. Zo’n bestuursjaar in pandemie tijd
vereist enorm veel creativiteit, aanpassingsvermogen en bovenal doorzettingsvermogen. Maar wat ben
ik trots op ons 35e bestuur dat wij zo’n mooi jaar hebben neergezet.  Ik zal beginnen met een korte
evaluatie van de door mij georganiseerde pleittrainingen en excursies.

Allereerst de pleittrainingen. De doelstelling die ik aan het begin van het bestuursjaar had om elke
maand een pleittraining neer te zetten is zeker behaald, met dank aan de pleitcommissie. De uitdaging
was wel om leden te enthousiasmeren voor deze trainingen die veelal online hebben plaatsgevonden.
Vermoedelijk lag dit echt aan het online aspect. Desondanks hebben de trainingen een meer oplopende
structuur gekregen. Hetgeen ik heb vastgelegd in een Draaiboek voor de pleittrainingen zodat hier
verder op geborduurd kan worden. Daarnaast zijn verscheidene kantoren in Utrecht benadert om zo
het bereik van Ad Informandum te vergroten, ik kan tevreden zeggen dat dit gelukt is. Een uitvoerige
lijst van kantoren is eveneens te vinden in dit Draaiboek. De pleitwedstrijd die ik aan het eind voor
ogen had heeft gelet op de aanhoudende pandemie geen doorgang kunnen vinden. Mijn hoop is dat
mijn opvolgster deze wel kan gaan realiseren. Hoogtepunt van de pleittrainingen was de hoeveelheid
aanmeldingen voor een pleittraining in het teken van het psychische patiënten recht, na een post op
blackboard bij de minor criminologie.



Ten tweede de excursies. Het bleek een grote uitdaging om elke maand een excursie neer te zetten.
Om verwarring aan de zijde van onze leden te voorkomen gezien vrijwel alles online heeft moeten
plaatsvinden hebben wij deze benaming tijdelijk omgetoverd tot webinar. Afgelopen jaar stond in het
teken van sprekers vinden die nieuwe onderwerpen konden aansnijden binnen het strafrecht of onze
kennis op andere gebieden konden verbreden. Ik raad mijn opvolgster zeer aan om langs te gaan bij
Inforsa waar wij uitgenodigd zijn zodra het weer mogelijk is om eens langs te komen. Daarnaast viel
ook de webinar over bewijsrecht door Robert Horselenberg erg goed in de smaak. Net als die over
cybercrime en over drill rap.

Het NSPC vond in zijn totaliteit online plaats. Hetgeen de organisatorische problematiek met zich mee
bracht. Al met al is het gelukt en kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben dat het achter de rug is.
Verder was het een zeer geslaagde middag naar omstandigheden.

De website heeft al enige verbetering doormaakt. Zo heb ik afgelopen jaar een Handleiding
geschreven zodat het overzichtelijk is hoe alles werkt ook voor toekomstige besturen. En hebben wij
een inventarisatie van verbeterpunten uitgevoerd. Velen hiervan zijn reeds doorgevoerd, het zal aan
mijn opvolgster zijn die eveneens de website voor haar rekening neemt om hier verder zorg voor te
dragen.

Ik wil het gehele 36e bestuur meegeven om zeker gebruik te maken van Blackboard. Je merkt heel erg
dat je op deze wijze erg veel studenten kan bereiken. Verder heb ik in het bijzonder enorm veel
vertrouwen in mijn opvolgster Nienke Boer. Zij heeft afgelopen jaar deelgenomen aan de
pleitcommissie en ook aan het NSPC. Daarnaast was zij ook bij vrijwel alle activiteiten aanwezig,
kortom aan enthousiasme en inzet voor de vereniging is er geen gebrek.

Tenslotte richt ik mij tot mijn mede bestuursleden. Dames, en heer. Bedankt voor het mooie en
gezellige jaar. Ik had het voor geen goud, of toch bordeauxrood willen missen. Ik heb enorm van jullie
gezelligheid genoten en veel geleerd dit jaar.

35 bedankt!

Vragen:
Paula: welke kantoren zijn het die met ons pleittrainingen willen organiseren?

Lotte: Emma Hoffman, Roozemond, en ik heb er meer benaderd die interesse hebben.

Paula: hoe is het geregeld met Eggens?
Lotte: de laatste ontwikkelingen zijn dat het een beetje is doodgebloed. De relatie is prima,
want we zijn bijvoorbeeld met hun naar de cobo geweest. Alleen het akkefietje met de
pleittrainingen en de overeenkomsten die er zouden zijn, is opgelost.
Natasha: je ziet elkaar niet fysiek, dus is het contact online ook lastig.

Hugo: hoe zit het met de subvereniging?
Natasha: dit staat later op de agenda.

vi. Commissaris Sociale Activiteiten Nienke Huisman

Lieve iedereen,

Wat vind ik het ontzettend jammer om hier nu te zitten en te moeten beseffen dat dit de laatste avond
is van ons bestuursjaar. Het jaar is voor ons allemaal erg snel gegaan en heeft op sommige vlakken
mijn verwachtingen overstegen en op andere juist voor wat teleurstelling gezorgd.

Een jaar geleden zat ik hier met de hoop een nog toffere reis te organiseren dan het jaar daarvoor. Nog
meer ledenborrels, sociale activiteiten en dus mogelijkheden voor studenten om elkaar te ontmoeten.
Corona bleef roet in het eten gooien en fysieke activiteiten zaten er niet in.



Toch hebben wij het voor elkaar gekregen met nieuwe, vindingrijke, ideeën te komen. Iedereen achter
de laptop met een biertje om zo toch met elkaar te kunnen borrelen. Of activiteiten in de buitenlucht
zoals de eerstejaarsspelletjes middag en de commissie wandelingen. Ik denk dat wij het afgelopen jaar
Ad Informandum meer toegankelijk hebben weten te maken en vooral veel plezier met elkaar en de
leden hebben gehad.

Wij als 35 zijn een heel divers bestuur. Bij ieder van jullie schiet mij gelijk van alles te binnen wat dit
bestuursjaar mooi samenvat.
Martijn; de man die het altijd zakelijk houdt. Maar toch ook niet altijd.
Jitske die zich altijd inzet voor waar zij in gelooft, zolang dit maar niet voor 9 uur ’s ochtends hoeft.
Dan Lotte die zo gedreven en gepassioneerd van alles onderneemt dat ze hierdoor af en toe wat bang
is dat mensen in haar vaarwater komen.
Tonya die altijd erg voorzichtig vraagt of zij ook iets mag zeggen om vervolgens op het
wisselweekend niet bepaald voorzichtig te handelen.
Maud, naast het geweldig uitvoeren van je bestuurstaken heb je ons ook veel bijgebracht over hoe wij
‘echte’ studenten moeten zijn. Die keren dat je ons hebt laten wachten vergeef ik je daarom dan ook
graag.
En dan tot slot Natasha. Ik denk niet dat ik ooit nog zo vaak zal worden aangesproken met strijder,
maar wat heb je het afgelopen jaar bewezen zelf een ongelofelijke strijder te zijn.

Dan als laatste nog even wat woorden aan onze nieuwe commissaris sociale activiteiten: Janneke. Ik
heb er ontzettend veel vertrouwen in dat jij er een top jaar van gaat maken. Heel veel succes en ik zie
de uitnodiging voor de cantus graag tegemoet.

vii. Commissaris Lustrum Jitske Kranendonk

Waarde aanwezigen,

Ik kijk terug op een heel mooi jaar, (het zal al wel 10 keer gezegd zijn) ondanks Corona. Wij als 35e
hebben echt ons best gedaan om er ondanks alles toch iets moois van te maken. We hebben gemerkt
dat we dit jaar veel actieve commissieleden hebben gehad, iets heel moois en waardevols om te zien.
Er werd dit jaar een beroep gedaan op onze creativiteit en flexibiliteit. Toch hebben we een divers
aanbod aan activiteiten weten neer te zetten voor onze leden. Hier ben ik erg trots op.

Ook heb ik ontzettend genoten van het vijfendertigste. Die brakke vrijdagochtendjes in Nienkes
appartement ga ik zeker missen. Soms hadden we felle discussies, veel te langdradige gesprekken of
zaten we ’s ochtends al aan het bier. Mijn meest memorabele vergadering was die ene keer dat we
allemaal zaten te wachten op Tonya, omdat ze nog een avocado in de was had laten zitten. Tonya, het
is je inmiddels vergeven. Ook heb ik dit jaar nog nooit zo vaak het woord vaarwater gehoord, Lotte
dank daarvoor. Heb ik Martinus niet vaak bij zijn echte naam genoemd. Ken ik geen enkele meid die
de kunst van het bakken trekken zo serieus neemt als Maud. En Natasha, volgens mij heb jij
ondertussen een patent op de aanhef ‘hallo strijders’. Het klinkt raar uit om het uit iemand anders
mond te horen, dan uit de jouwe. En tot slot Nienke, wat ben ik dankbaar dat ik dit bestuursjaar samen
met jou heb mogen doen. Ik heb genoten van je passie voor de vereniging en haar leden en de paniek
in je ogen zodra je potje Vaseline niet binnen handbereik ligt.

Ondanks dat ik aftreed is mijn bestuursjaar niet helemaal afgelopen. Het lustrumgala komt er namelijk
nog aan. Hopelijk zijn alle aanwezigen hier ook aanwezig op het gala! Ook verheug ik me erop om
mij de komende twee jaar in te zetten voor de raad van advies der Ad Informandum.

Ik heb het volste vertrouwen in het 36e bestuur. Jullie gaan er ongetwijfeld een groot succes van
maken. Ik kan nu al niet wachten om te zien hoe jullie dit jaar je eigen draai aan Ad Info gaan geven.
Qua Coronamaatregelen ziet het er in ieder geval al een stuk rooskleuriger uit. Veel succes en geniet
ervan. Voor je het weet is het jaar voorbij en zit je weer hier, klaar om je penning door te geven.



Dan rest mij niks anders om het 35e te bedanken. Natasha, Tonya, Maud, Martinus, Lotte en Nienke:
het was me een waar genoegen jullie bestuursgenoot te zijn.

Veel liefs,

Jitske

6. Subvereniging vorderingen

Hier kan Natasha naar eigen zeggen vrij kort in zin. De vorderingen zijn vrij traag. Er moet nog een
vragenlijst worden ingevuld, en dit zal samen met Anneloes worden gedaan. Hierna zal het
doorgegeven worden aan 36e. Er is ook geen conceptversie van een statutenwijziging. We hebben een
notariskantoor gekozen, en hier moeten we nog een vragenlijst voor invullen. De activiteiten zijn
inderdaad gestart. Het is een informele vereniging.

Bastian: de subvereniging is nu gestart, maar betekent het dat de subvereniging door kan gaan met het
organiseren van activiteiten?

Maud: ja ze zijn een informele vereniging, maar ze krijgen nog geen subsidie en hebben nog
geen contributie.

Bastian: wanneer worden ze een officiele vereniging?
Natasha: lastig te voorspellen, maar waarschijnlijk wel nog dit kalenderjaar 2021.

Laura: hoe zit het met aan- en afmeldingen voor de subvereniging?
Lotte: de aanmeldingen komen via de website binnen tegelijkertijd met de aanmeldingen van
ad info, dus het loopt door elkaar. De aanmeldingen moeten ook binnenkomen bij de
subvereniging.
Maud: een van onze eisen was dat indien iemand lid wordt van de subvereniging, zij dit ook
van ons worden en we krijgen ook een deel van de contributie. De website zal dus uitgebreid
moeten worden vernieuwd.

Laura: allebei de ficussen moeten contributie heffen?
Maud: dat klopt.

7. Introductie XXXVIe bestuur

8. Decharge XXXVe bestuur

Het XXXVe bestuur wordt gedechargeerd.

9. Installatie XXXVIe bestuur

Het XXXVIe bestuur wordt geïnstalleerd.

10. Een blik op 2021-2022

i. Praeses Anneloes de Groot
ii. ab Actis Juliette Wassenberg
iii. Fiscus Wies Poort
iv. Commissaris Extern Isabelle Stierhout
v. Commissaris Intern Nienke Boer
vi. Commissaris Sociale Activiteiten Janneke Mulder

i. Praeses Anneloes de Groot



Goedenavond geachte aanwezigen. Graag wil ik iedereen ook namens het 36ste bestuur welkom heten
op deze Wissel-ALV. Voor de mensen die mij nog nooit ontmoet hebben: Ik ben Anneloes de Groot en
ik ben 20 jaar oud. Ik ben derdejaars rechtenstudent en vanaf nu dus de Praeses van deze mooie
vereniging!

Graag wil ik beginnen met het bedanken van het 35ste bestuur. Toen jullie hier vorig jaar stonden
hadden jullie vast een ander jaar in gedachten. Wat een jaar vol fysieke inhoudelijke en sociale
evenementen had moeten worden, bleef helaas bij nog een corona jaar. Desalniettemin wil ik jullie
mijn complimenten geven voor het jaar dat jullie hebben neergezet. Jullie hebben, ondanks alle
beperkingen, alles op alles gezet om de studenten te laten zien van voor mooie vereniging Ad
Informandum is. En wat mij betreft is dat erg goed gelukt. Jullie enthousiasme en inzet hebben er
namelijk voor gezorgd dat ik besloot om te solliciteren voor een bestuursfunctie. Jullie zijn dus de
reden dat ik hier sta en daar wil ik jullie voor bedanken.

In het bijzonder wil ik graag mijn voorgangster Natasha bedanken voor het vertrouwen. Toen je me
belde om te vertellen dat ik Praeses zou worden en de woorden 'ik wist het meteen hoor' sprak, wist is
zeker dat ik het kon en dat ik deze uitdaging aan wilde gaan. Ik kan altijd bij je terecht voor vragen en
adviezen of om gewoon even te praten over het bestuur en dat waardeer ik enorm. Bedankt.

En dan is het nu tijd om stil te staan bij de doelstellingen voor dit jaar. Ik zal beginnen met de
algemene doelen die het 36ste bestuur zich gesteld heeft.

Allereerst willen we graag de banden met andere (studie)verenigingen behouden en verbeteren. Vorige
week hebben we geborreld en kennis gemaakt met het bestuur van Urios en er liggen al plannen voor
de eerste gezamenlijke inhoudelijke activiteit van Urios en Ad Informandum. Ook staat er een borrel
en kennismaking met het bestuur van Pleitgenootschap Eggens op de planning en gaan we kijken of
we ook een keer met hen kunnen samenwerken. Verder staat een samenwerking met de
strafrechtswinkel hoog op ons lijstje, maar wat ons betreft blijft het niet bij deze drie verenigingen.

Daarnaast willen we graag investeren in het creëren van een nog toegankelijkere vereniging. Dit
willen we doen door het organiseren van meer laagdrempelige en makkelijk toegankelijke
evenementen waar gezelligheid centraal staat, zonder dat we de kwaliteit van de evenementen
verloren gaat. Want zeker als het om inhoudelijke evenementen gaat, heeft het 35ste de lat hoog
gelegd. Ook willen we alle sociale media aanpakken, zodat deze een representatiever beeld van de
vereniging vormen. Dit willen we doen door naast de promotieposters ook regelmatig foto's van
voorgaande activiteiten te posten. We hopen dat het coronavirus ons dit jaar minder zal beperken bij
het behalen van deze doelen.

En dan is het tijd om stil te staan bij mijn persoonlijke doelen.

Allereerst zie ik het als mijn taak om de fijne sfeer binnen dit bestuur te behouden. Momenteel kan
iedereen bij elkaar terecht voor hulp en ondersteuning in de uitvoering van hun functie, maar ook voor
persoonlijke problemen of gewoon voor de gezelligheid. Ik ga mijn uiterste best doen om dit zo te
houden.

Daarnaast wil ik actiever gaan deelnemen aan de REBO evenementen. Het afgelopen jaar heeft Ad
Informandum alleen deelgenomen aan Working at the Ministries en hier wil ik graag het verkiezings
evenement en de NGO Fair aan toevoegen. Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ondanks
dat de strafrechtelijke en criminologische aspecten af en toe zal ontbreken, vind ik het belangrijk dat
iedere student geïnformeerd naar de stembus gaat. Wat betreft de NGO fair ga ik mijn best doen om
hier minstens één NGO aan toe te voegen die relevant is voor het strafrecht en/of de criminologie.

Vragen:



Paula: De NGO fair is normaal niet iets waar Ad Informandum aan deelneemt. Hoe wil je dit gaan
doen?

Anneloes: Ik wil strafrechtelijke/criminologische NGO’s aan de NGO fair toevoegen. Als dit
niet mogelijk is zullen we eruit stappen.

Lotte: Voor criminologische NGO’s kun je de subvereniging er bij betrekken.

Verder zijn de banden met REBO momenteel goed en dit wil ik graag zo houden.

En dan rest mij nu nog een ding: Lieve Juliette, Wies, Isabelle, Nienke en Janneke, ondanks dat er de
afgelopen weken wat veranderingen hebben plaatsgevonden en we nog niet eens een week met ons
zessen het 36ste bestuur vormen, heb ik het volste vertrouwen dat wij dit met zijn zessen kunnen en
dat we er een mooi en succesvol jaar van gaan maken. Ik heb er in ieder geval zin in!

Vragen:
Bastian: Mijn bestuur heeft de banden met Urios heel goed aangehaald. Afgelopen jaar is dit wat
verminderd. Gaan deze banden dit jaar worden aangehaald?

Anneloes: We hebben al met het nieuwe bestuur van Urios geborreld en we willen samen
tenminste één evenement gaan organiseren.

ii. ab Actis Juliette Wassenberg

Ten eerste wil ik graag het 35e bestuur, en daarbij in het bijzonder mijn voorganger Tonya Baranov,
bedanken voor haar vertrouwen in mij als ab actis van het 36e bestuur van Ad Informandum. Dit
waardeer ik zeer.

Hoewel ik niet in de Ad Informatiecommissie heb gezeten, kijk ik met veel zin en goede moed uit
naar aankomend jaar, waarin ik zorg mag dragen voor de Ad Informatie. Waar ik in het bijzonder veel
zin in heb is kijken naar de mogelijkheden om mijn creativiteit tot uiting te brengen in de opmaak van
de Ad Informatie, en het laagdrempelig houden van het blad. Mijn doel is dat de Ad Informatie echt
uitnodigt tot lezen en tegelijkertijd de inhoudelijke artikelen in stand worden gehouden. Het lijkt me
mooi om van de Ad Informatie een combinatie van inhoud en vertier te maken, met de Ad Informatie
lustrumeditie als voorbeeld nemend. Zo wordt het echt een weerspiegeling van hoe we als vereniging
willen zijn: juridisch interessant en inhoudelijk, maar ook gewoon leuk.

Dit hoop ik ook bij de nieuwsbrief te bereiken. Een van mijn taken is immers het informeren van onze
leden en alumni over onder andere onze activiteiten middels de mail.  Ik wil dat zowel de Ad
Informatie, als de weekmail, uitnodigen tot lezen, onder andere door de opmaak te veranderen. Die
veranderingen zal ik geleidelijk doorvoeren, zaak is om eerst het programma waarmee de weekmail
wordt gemaakt, iConneqt, goed te leren kennen. Ik hoop dat mijn weekmail met plezier wordt gelezen
door leden. Ik zal daarnaast, in de lijn van onze algemene doelen, informeel en persoonlijk contact
onderhouden met de leden.

Als ab Actis ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor het beheer van het ledenbestand en daarmee
voor het verwerken van de aan- en afmeldingen. Daarover kan ik u positief berichten: sinds het begin
van het nieuwe collegejaar zijn er al veel aanmeldingen voor Ad Informandum binnen gekomen.

Vragen:
Paula: Zijn hieronder veel eerstejaars?

Juliette: Nee, het merendeel is geen eerstejaars.

Paula: Zijn hieronder veel masterstudenten?
Juliette: Ja, maar ook tweede- en derdejaars bachelor.

Onze aanwezigheid op Janskerkhof tijdens de facultaire introductie afgelopen week en het praatje
voorafgaand aan een college van de master Strafrecht lijken hun vruchten af te werpen.



Ik ga mijn uiterste best doen om mijn taken als ab Actis zo goed mogelijk uit te voeren en ik hoop er
samen met mijn medebestuursleden een mooi jaar van te maken.

Ik kijk uit naar een jaar waarvan ik hoop dat corona op de achtergrond mag blijven en waarin wij
gewoon mogen doen wat wij als bestuur het liefste doen: zowel leuke, als juridisch interessante
fysieke activiteiten organiseren voor onze leden.

iii. Fiscus Wies Poort

Beste aanwezigen, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Wies Poort en ben komend jaar de
fiscus van Ad Informandum.

Allereerst wil ik mijn voorganger Maud Ribbert bedanken voor haar vertrouwen in mij als nieuwe
fiscus van Ad Informandum aankomend jaar. Ik wil haar, en de rest van het 35e bestuur
complimenteren op hun werkzaamheden het afgelopen jaar. Het was natuurlijk een bewogen jaar en
ondanks de beperkte mogelijkheden hebben zij er toch voor kunnen zorgen dat onze leden van vele
activiteiten hebben kunnen genieten. Dit vergt veel doorzettingsvermogen en flexibiliteit, waar ik erg
veel respect voor heb. Ik zal Maud, en de rest van het 35e bestuur daarom als voorbeeld zien.

Ik zal mij het komende jaar onder andere bezighouden met de boekhouding en het sponsor- en
promotiebeleid. Dit brengt me bij mijn doelen voor komend jaar.

Mijn eerste doel voor aankomend jaar is het in stand houden van onze huidige sponsorrelaties. Ik zal
de komende periode langsgaan bij Allen & Overy, Hertoghs en Lumen Lawyers voor de voortzetting
van onze sponsorovereenkomsten. Daarnaast ga ik mijn uiterste best doen om nieuwe sponsoren te
werven en samen met hen te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zal mij hierbij niet
alleen focussen op de grotere kantoren, maar zal daarnaast mijn best doen om kleinere
sponsorsamenwerkingen te verwezenlijken omdat ik heb gemerkt dat wij regelmatig benaderd worden
door verschillende bedrijven.

Daarnaast wil ik me komend jaar inzetten om de sociale media van Ad Informandum up to date te
houden en een groter bereik te creëren. We hebben inmiddels al veel nieuwe volgers en zijn net al de
600 gepasseerd. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat we redelijk veel posten waardoor volgers
een goed beeld krijgen van onze vereniging.

Verder zijn we van plan om de site aan te pakken. We willen meer foto’s plaatsen van onze
evenementen, de site gebruiksvriendelijker maken en wellicht de in- en uitschrijvingen automatiseren.
Hiervoor is een bedrag opgenomen in de begroting.

Dan kom ik bij mijn laatste doel. Ik zal komend jaar verantwoordelijk zijn voor een correcte en
integere boekhouding. Maud en Nienke zullen, beide lid van de kascommissie komend jaar, mijn
handelingen als Fiscus goed in de gaten houden. Ik heb er vertrouwen in dat dit met hun toeziend oog
helemaal goed gaat komen.

Dan zou ik nu graag even mijn begroting voor het komend studiejaar willen toelichten. Jullie hebben
als het goed is allemaal een uitgeprinte begroting ontvangen. Ik zal de belangrijkste posten en
veranderingen even langslopen. Als er tussendoor vragen zijn hoor ik het graag.

Vragen:
Lotte: Willen jullie de website gebruiksvriendelijk maken voor leden of meer intern, voor jullie zelf?

Wies: Voor leden, het is nu best wel onduidelijk.

Paula: Ben je ook van plan om nieuwe sponsoren aan te trekken?
Wies: Ja, daar kom ik zo op.



Als er verder geen vragen meer zijn over de begroting wil ik ten slot nog even zeggen dat ik enorm
veel zin heb om mijn plannen te gaan verwezenlijken en ik heb er vertrouwen in dat ik, samen met
mijn medebestuursgenoten een mooi, leerzaam jaar tegemoet ga!

Vragen:
De postzegels voor het verzenden van de Ad Informatie kunnen gratis, via de postkamer van de
universiteit.

Bastian: Lotte zei dat website kosten hoger zijn, nu is 700 euro i.p.v. 900 euro inbegroot.
Wies: Oké, dat zal ik aanpassen.

Lotte: Maak er maar 1700 euro van.

Bastian: Kroegcollege is los als kostenpost genoteerd en is niet samengevoegd met de maandelijkse
borrel. Kan het zo zijn dat in één maand zowel het kroegcollege als de maandelijkse borrel worden
georganiseerd?

Wies en Janneke: Dat kan.

Martijn: Heb je er rekening mee gehouden dat in jullie boekjaar ook symposium 3 is?
Wies: Ja, daar is rekening mee gehouden. Denk bijvoorbeeld aan het weglaten van de dom
kaarsen.

Lotte: 100 euro moet sowieso worden betaald.

Vragen met betrekking tot de inkomsten:
Laura: Is 1600 euro niet iets te positief?

Wies: Ik heb erover nagedacht om dit bedrag te verlagen. Afgelopen jaar waren veel
evenementen online. Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar veel contributie ontvangen.

Laura: Het kan zijn dat je meer in het rood komt te staan maar dan is dat maar zo.
Wies: Ik ben van plan om echt achter sponsoren aan te gaan en ik wil ook eenmalige
afspraken met sponsoren aangaan.

Paula: Let er wel op.
Wies: We hebben er vertrouwen in dat we nieuwe leden gaan werven, ook bij de master. Ook
hebben we er rekening mee gehouden dat de vereniging geen winst mag maken.

Maud: Jullie ontvangen bovendien ook uiteindelijk contributie via de subvereniging.

Laura: Ik zie dat de notariskosten niet zijn inbegroot. Dit zal tegen de 1000 euro zijn.
Paula: Het kan niet zo zijn dat er dit jaar 1600 euro in de min komt te staan.
Bastian: Wissel in begroting.
Elisa: Zet aan het begin van het jaar in op 0 euro verschil tussen uitgaven en inkomsten en niet op in
de min staan.

Wies: je kunt deze 1600 euro niet gaan doorschuiven. 1450 euro zijn we aan de subvereniging
kwijt.

Maud: We kunnen dit niet ten koste laten gaan van de kwaliteit van de evenementen. We willen
allemaal de subvereniging en we zijn al heel lang in gesprek. Notarissen zijn nou eenmaal duur.

v. Commissaris Extern Isabelle Stierhout

Beste leden en andere aanwezigen,

Ik ben Isabelle en de commissaris extern!
Ten eerste wil ik het 35ste bestuur bedanken voor het vertrouwen in mij als nieuwe commissaris extern.
Ook wilde ik zeggen dat het 35ste bestuur het afgelopen jaar ontzettend z’n best heeft gedaan en
ondanks corona vele online activiteiten neer heeft gezet die goed aansloegen bij de leden. In het
bijzonder wil ik Martijn bedanken voor de goede overdracht en het vertrouwen.



Aankomend jaar mag ik de symposia, het career event en het alumni diner organiseren. De lat is
hiervoor hoog gelegd. Zo zijn de sprekers van de afgelopen symposia van hoge kwaliteit en zelfs vaak
ook personen met veel bekendheid. Ik hoop deze lijn van sprekers voort te zetten aankomend jaar,
waarbij de kwaliteit en bekendheid van sprekers van belang blijven. Hopelijk kunnen alle symposia
dit jaar weer fysiek plaatsvinden en ik streef ernaar om het nog meer onder de aandacht te brengen bij
studenten en anderen geïnteresseerden. Daarbij hoop ik ook studenten van andere studies aan te gaan
trekken.  Mijn doel is ook om onderwerpen te gaan belichten die nog niet aan bod zijn gekomen en die
vooral onderbelicht zijn in de studie, hiervoor heb ik al wat ideeën.

Gelukkig kon het career event afgelopen jaar weer fysiek plaatsvinden en wel in het
spoorwegmuseum. Ik wil voor dit evenement een brede diversiteit aan instanties en kantoren gaan
regelen en neerzetten en hoop hiermee veel studenten te kunnen bereiken. Dit hoop ik te kunnen doen
door onder andere de Facebook wat meer bekendheid te geven.

Ik wil proberen deze evenementen naar nog een hoger niveau tillen, door te proberen hier nog meer
verschillende mensen aan te trekken. Om het nog beter te maken zal ik met Wies kijken wat er
mogelijk is met eventuele sponsoren.

Tot slot wil ik een net zo culinair en gezellig alumnidiner neerzetten dit jaar als we afgelopen juni in
de Rechtbank hebben gehad.

Hiervoor hoop ik 2 gezellige en enthousiaste commissies te vinden die dit samen met mij willen
aangaan. daarnaast heb ik er vooral heel veel zin om dit jaar samen met mijn medebestuursleden te
gaan doen en het tot een succes te maken!!!

v. Commissaris Intern Nienke Boer

Beste aanwezigen,

Aanvankelijk/Om te beginnen wil ik graag het 35ste bestuur hartelijk bedanken voor een fantastisch
jaar. In het bijzonder wil ik graag Lotte Wolf bedanken die de toon heeft gezet door haar uitmuntende
betrokkenheid bij zowel de excursies als de pleittrainingen en niet te vergeten het de organisatie van
het NSPC.

Deze drie hoofdtaken zal ik volgend jaar als Commissaris Intern op mij gaan nemen. Mijn
voorgangster heeft de lat erg hoog gelegd door maandelijks zowel een excursie als een pleittraining te
organiseren van hoogwaardige kwaliteit. Deze lijn zal ik voortzetten!

Te beginnen met de pleittrainingen. Hoe het er nu naar uitziet kunnen de pleittrainingen weer
plaatsvinden op de Universiteit, dan wel bij de advocaten op kantoor, wellicht in combinatie met een
kantoorbezoek aan bijvoorbeeld Lumen Lawyers. Het afgelopen jaar hebben veel verschillende
advocatenkantoren een pleittraining voor ad informandum verzorgd. Een aantal daarvan zullen dit jaar
zeker opnieuw benaderd worden. Te denken valt aan XVG advocaten en Ficq&Partners. Ook zou ik
graag nieuwe kantoren willen benaderen voor de afwisseling. Daarnaast is mijn doel om nauwer
contact te hebben met de advocaten voorafgaand aan de pleittraining om ervoor te zorgen dat er een
duidelijke structuur in de pleittrainingen zit en te veel herhaling wordt voorkomen, dit aan de hand
van een draaiboek. Op deze manier hoop ik dat leden na het volgen van een jaar aan pleittrainingen
sterk zijn gegroeid in hun pleitvaardigheden, met als beloning een certificaat.

Daarnaast ben ik voornemens om dit jaar op tijd te beginnen met de organisatie van het NSPC. Ervan
uitgaande dat in mei de pleitwedstrijd geheel fysiek kan plaatsvinden, vergt het veel organisatie
omtrent locatie, juryleden, catering en wat nog.

Tevens zal ik samen met een commissie de excursies dit jaar gaan organiseren. Verschillende
instanties hebben vorig jaar aangegeven slechts fysieke excursies te willen verzorgen. Met de hoop dat



dat dit jaar weer mogelijk is zal ik deze instantie opnieuw benaderen. Hoewel Gajes in de Bajes
definitief gesloten is, heb ik al een vervanger kunnen vinden. Namelijk de koepelgevangenis in
Arnhem, waar het mogelijk is om zowel een escaperoom te doen als een rondleiding. Verder zijn er
ideeën voor een Q&A met een rechter-commissaris, een bezoek aan de Hoge Raad en om een
gezamenlijke excursie te organiseren met Urios en de strafrechtswinkel.

Afsluitend zou ik graag willen zeggen dat ik er ontzettend veel zin in heb! Samen met mijn
medebestuursleden zijn wij voornemens er een jaar van te maken om nooit te vergeten!

vi. Commissaris Sociale Activiteiten Janneke Mulder

Beste aanwezigen, ik ben Janneke, dit jaar commissaris Sociale Activiteiten. Ook ik wil allereerst het
vorige bestuur bedanken voor hun inzet voor de vereniging en hun vertrouwen in mij. In het bijzonder
natuurlijk mijn voorganger Nienke en uiteraard ook Jitske, met wie ik beide in commissies heb
gezeten en mede dankzij jullie enthousiasme heb ik besloten te solliciteren voor deze functie.

Zoals Anneloes al aangegeven heeft is ons bestuur van plan om de vereniging toegankelijk te houden.
Daarbij is mijn functie uiteraard van belang, aangezien wij van mening zijn dat de borrels en andere
sociale activiteiten een goede manier zijn om leden actief te maken bij de vereniging en zo juist ook
meer animo te creëren voor het bezoeken van de andere activiteiten. Zeker afgelopen jaar hebben we
gemerkt dat er veel behoefte is aan borrels met elkaar, die uiteraard helaas nauwelijks fysiek plaats
hebben kunnen vinden vanwege corona. Ik heb goede hoop dat er dit jaar veel meer mogelijk gaat zijn
en we minder belemmerd zullen worden door corona-maatregelen. Het is dan ook mijn doel om hier
volledig gebruik van te gaan maken.

Ik ga proberen een goede balans te vinden in de hoeveelheid borrels die er georganiseerd gaan
worden. Er moeten niet alleen borrels aansluitend aan andere activiteiten plaatsvinden, maar ook
gewoon los zodat de drempel om een borrel even te bezoeken wat lager wordt. Echter moeten ze ook
niet te vaak achter elkaar plaats gaan vinden, want we willen wel dat ze goed bezocht gaan worden.

Naast de borrels ben ik ook van plan om enkele andere sociale activiteiten te organiseren. Een goed
voorbeeld hiervan is dat ik wil regelen dat er een biercantus komt. Hierbij verdient ook vermelding
dat we met het bestuur aan het kijken zijn of we een verenigingslied kunnen maken om de cohesie
binnen de vereniging te bevorderen, dus wellicht dat die ook op de cantus gezongen kan worden!

Dan wil ik nog kort wat zeggen over de reizen. Ik ga dit jaar uiteraard weer een lange en een korte reis
organiseren, vanwege de onzekerheid met corona ben ik in ieder geval van plan dit binnen Europa
houden. Hierbij wil ik in het kader van duurzaamheid ook kijken naar wat er qua treinreizen mogelijk
is, aangezien er inmiddels ook een paar nieuwe trajecten zijn aangelegd.

Tot slot wil ik nogmaals het 35e bedanken voor het vertrouwen in ons, ik denk dat we een enorm
gezellig bestuur gaan zijn en dat we die fijne sfeer onderling ook naar onze leden uit kunnen stralen!

11. Goedkeuring Kascommissie

De begroting moet nog worden goedgekeurd door de Kascommissie.

12. Vaststelling leden Raad van Advies 2021-2022

Martijn Vos en Jitske Kranendonk worden geïnstalleerd.

13. Vaststelling Kascommissie 2021-2022



Delilah Migchelsen en Laura van Bavel worden gedechargeerd. Maud Ribbert en Nienke Huisman
worden geïnstalleerd.

14. Vragen/opmerkingen

Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen.

15. Sluiting

Anneloes sluit de vergadering om 22:00.


