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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Studievereniging Ad Informandum 
Dinsdag 11 september 2018 
 
Plaats 
Jaskerkhof 2-3a, lokaal 0.19 
 
Aanvang  
19:00 uur 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Goedkeuring notulen 15 maart 2018 
4. Goedkeuring Kascommissie 
5. Evaluatie XXXIIe bestuur 

i. Praeses Erwin Meering 
ii. ab Actis Bianca Willemsen 

iii. Fiscus David Vermeulen 
iv. Commissaris Extern Fleur le Roy 
v. Commissaris Intern Chiara Massaro 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Elise van Kluijve 
6. Toelichting op het financieel jaarverslag 
7. Introductie XXXIIIe bestuur 
8. Decharge XXXIIe bestuur 
9. Installatie XXXIIIe bestuur 
10. Een blik op 2018-2019 

i. Praeses Jerom van Dijk 
ii. ab Actis Laura van Vuuren 

iii. Fiscus Floris Vershoor 
iv. Commissaris Extern Kirsten Heins 
v. Commissaris Intern Renée de Dobbelaere 

vi. Commissaris Sociale Activiteiten Bram Griffioen 
 

11. Vragen/opmerkingen 
12. Sluiting 
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NOTULEN ALV 11 SEPTEMBER 2018 
Janskerkhof 2-3a 3512 BK Utrecht, zaal 1.19 
Aanwezig: Erwin Meering, Bianca Willemsen, David Vermeulen, Fleur le Roy, Chiara Massaro, 
Elise van Kluijve, Jerom van Dijk, Laura van Vuuren, Floris Verschoor, Kirsten Heins, Renée 
de Dobbelaere, Bram Griffioen, Hidde van Roosmalen, Matthijs Fijnheer, Matthijs de Zoete, 
Maud Marckelbach, Rebecca Coomans en Jeff van den Uithoorn. 
Notulisten:  Bianca Willemsen en Laura van Vuuren 
 
1. Opening 
Aanvang vergadering: 19.00 
De Praeses opent de vergadering op de aangegeven tijd. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. 
 
3. Vaststelling notulen 15 maart 2018 
Eenieder heeft de notulen via onze website kunnen raadplegen. Deze worden doorgenomen en 
vastgesteld. 
 
4. Vaststelling kascommissie 
De kascommissie 2017-2018 bestaat uit Matthijs de Zoete en Matthijs Fijnheer. Volgend 
collegejaar zullen dit David Vermeulen en Erwin Meering zijn.  
 
5. Evaluatie en planning XXXIIe bestuur 
i. Praeses Erwin Meering 
Het is alweer voorbij. De afgelopen 362 dagen heb ik mij ingezet als Praeses van deze 
fantastische studievereniging. Ik moet zeggen dat ik trots ben op wat mijn bestuur heeft 
gepresteerd het afgelopen jaar. Een groep verschillende individuen die samen voor een 
fantastische prestatie hebben gezorgd. Dat mag ook wel gezegd worden.  
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Het is mooi om te zien dat we de sponsorinkomsten hebben kunnen verhogen terwijl er geen 
sponsoren bij zijn gekomen. Hertoghs heeft het de sponsorbijdrage verhoogt. Desondanks 
hebben we maar 1 sponsor. Het is aan de fiscus om dit aantal te vergroten. We kennen dit jaar 
ook een ledengroei. Zoals ieder jaar zijn er een aantal leden vertrokken. Daartegenover staat, 
dat er 135 nieuwe eerstejaars leden bij zijn gekomen. Het is mooi om te zien dat deze manier 
van acquireren aansloeg. Ik ben daarnaast zeer tevreden over de opkomst bij de verschillende 
activiteiten. De twee symposiums en de excursies zaten bijna altijd vol. Verder was de korte 
reis helemaal volgeboekt. Daarnaast was er bij ieder kroegcollege bijna geen plekje te 
krijgen. Bij de lange reis was er daarentegen maar een klein clubje aanwezig. Oorzaak hiervan 
was dat de reis in de herkansweek viel. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Ik had zelf 
een herkansing en kon daardoor helaas niet mee. Desondanks heb ik van alle aanwezigen 
gehoord dat ze daar een fantastische tijd hebben gehad. Verder waren er twee zeer interessante 
pleittrainingen. Mede door de kwaliteit van deze trainingen is een team van Ad Informandum 
zelfs kampioen geworden bij de Nationale Strafpleit competitie. Gefeliciteerd Elise 
van Kluijve en Estelle de Blok.   
  
Verder heb ik het afgelopen jaar om de drie weken vergaderd met de andere 
studieverenigingen. Hoewel de URSO pas drie jaar bestaat, blijkt dit toch wel een effectieve 
manier te zijn om de samenwerkingen tussen de studieverenigingen te verbeteren. Dit jaar 
ging het vooral om de preffered partnerships. Ad Informandum heeft hier niets mee te maken 
waardoor er voor ons niets verandert. De afgelopen twee jaren is er veel contact geweest met 
Aron Le Fevre van Career Services over verschillende zaken. Het ging voornamelijk over 
mogelijke ondersteuning vanuit de universiteit voor bepaalde activiteiten. Aron heeft ons veel 
geholpen en we willen hem daarvoor bedanken. De universiteit heeft namelijk besloten om het 
huidige format van Career Services in een ander jasje te steken. Het is op dit moment nog 
onduidelijk welke invulling hieraan gegeven wordt.   
  
Zoals ieder jaar is er ook een driehoekslezing georganiseerd in samenwerking met 
het Molengraaff Dispuut en Vevanos. Het onderwerp van dit jaar was: Faillissementsfraude. 
Het was mooi om te zien dat er ongeveer 70 mensen aanwezig waren bij dit evenement. De 
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samenwerking verliep soepel waardoor er ook geen problemen waren met de voorbereiding 
ervan. De driehoekslezing kan dit jaar dan ook als een succes worden bestempeld.   
  
Tot slot wens ik mijn opvolger, Jerom van Dijk, alle succes en veel plezier toe. Ik geloof dat jij 
degene bent die deze functie glansrijk zal vervullen. Daarnaast wens ik alle leden van het 
(bijna) 33ste bestuur heel veel voorspoed toe. Heel veel succes en vooral heel veel plezier. Ik 
geloof dat jullie de vereniging weer een stapje mooier kunnen maken!  
 
ii. ab Actis Bianca Willemsen 
Ongeveer een jaar geleden zaten we hier ook en werden wij als XXXIIe bestuur geinstalleerd. 
Vol zin en enthousiasme zijn we aan het collegejaar begonnen en hebben we ons ingezet om de 
vereniging te brengen waar zij nu is. We hebben geknald, we hebben gestreden en dat was niet 
altijd makkelijk. Dat het een zwaar jaar zou worden wist ik van tevoren. Ik heb het ook op 
verschillende momenten als ‘zwaar’ ervaren. Maar ondanks dat heb ik ontzettend genoten van 
het afgelopen bestuursjaar, waarin ik veel heb mogen leren over de vereniging, haar leden en 
over mezelf.  
 
Ik stond voor veel uitdagingen. Zonder enkele kennis van het programma InDesign begon ik 
het collegejaar. Uitnodigingen maken voor onze constitutieborrel, starten met het fabriceren 
van het ledenblad: de Ad Informatie. Zonder mijn commissie was dat nooit gelukt. Ik zal daar 
niet te lang over uitweiden, omdat ik dit op de vorige ALV ook heb besproken. Toch is deze 
ALV er om terug te blikken op het afgelopen jaar, dus zal ik dat ook doen. 
Als ik bekijk hoe de Ad Informatie is geworden, denk ik dat we een flinke stap hebben gezet. 
Het blad heeft een representatieve uitstraling, de teksten staan in mooie kolommen en we zijn 
ons gaan richten op meer externe partijen. In elke editie van dit jaar heeft een advocaat van 
onze sponsor Hertoghs Advocaten ons mogen verblijden met een column. Ik hoop dat Laura 
dit zal voortzetten en ze zal aansporen met de columns verder de diepte in te gaan.  
Uiteindelijk is het niet meer gelukt om François Kristen te werven voor de laatste editie, maar 
we hebben deze editie uiteindelijk nog mooi weten op te vullen. Vele onderwerpen zijn door 
het jaar heen voorbij gekomen: van TBS tot aan mobiele telefoons in het verkeer. Van 
Jihadisme tot geweld in de sportwereld. Samen met de commissie heb ik iedere editie tot in 
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detail kunnen verzorgen, zodat deze – op tijd – door strafrechtliefhebbers kon worden gelezen. 
Het is me een waar genoegen geweest deze ervaring op te doen. 
 
Verder heb ik iedere week de nieuwsbrief verzorgd, en ondersteunde ik mijn bestuursgenoten 
met uitnodigingen voor evenementen, zoals het symposium en het allereerste gala, waar Elise 
ongetwijfeld nog iets over zal zeggen: want wat een knalfuif was dat!  
 
Ik had verder nog het doel om het alumnibestand op te schonen. Dit is deels gelukt. Alle 
alumnileden heb ik benaderd met de vraag of hun gegevens nog correct waren. Ik heb hen 
hiertoe per mail benaderd. Gelukkig heb ik van vele alumni een reactie mogen ontvangen en 
hun gegevens kunnen controleren en zo nodig aanpassen in het systeem. Helaas, maar ook 
logisch, heb ik niet van iedereen een reactie mogen ontvangen. Van de mensen die wel 
reageerden heb ik de juiste gegevens in een adressenlijst verwerkt en deze overgedragen aan 
Laura. Ik heb wat onvolkomendheden opgelost in het systeem en hoop dat zij nog meer alumni 
kan bereiken om de correctheid van het alumnibestand te verbeteren.  
 
Naast mijn eigen bestuurstaken heb ik ontzettend genoten van de activiteiten die  mijn mede 
bestuursgenoten hebben georganiseerd. Ik heb hier veel van mogen leren en genieten. 
Daarnaast heb ik veel nieuwe vrienden mogen maken, waarvan ook in het aankomende 
bestuur, waar ik ontzettend veel vertrouwen in heb.  
 
Persoonlijk wil ik jullie allemaal heel veel succes wensen met de uitdagingen die jullie te 
wachten staan, maar ook zeker aankunnen. Ook jullie gaan van het komend jaar een succes 
maken. Verder wil ik Laura in het bijzonder veel succes wensen met haar functie. Je bent 
ontzettend geschikt om deze functie te vervullen. Dat heeft zich al bewezen in de prachtige 
uitnodiging voor de constitutieborrel die je ons hebt toegezonden. Ik ben heel benieuwd naar 
alles wat je gaat neerzetten, maar heb er vertrouwen in dat dit je gaat lukken. 
 
Resteert mij mijn bestuur te bedanken voor het afgelopen jaar. Het is een rollercoaster geweest, 
maar ik ben blij dat ik erin heb gezeten met jullie. We hebben het toch maar mooi geflikt met 
zijn zessen. Zoals ik net al zei was het een ‘zwaar’ jaar, met een hoop pieken en dalen, maar ik 
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ben ontzettend trots dat we dit met zijn allen hebben volbracht en blij dat we het stokje nu 
mogen overdragen aan deze enthousiaste groep. Bedankt!  
 
iii. Fiscus David Vermeulen 
Fiscus David Vermeulen is niet aanwezig om zijn evaluatie te bespreken. Erwin Meering zal 
namens de fiscus het jaarverslag bespreken.  
 
iv. Commissaris Extern Fleur le Roy 

Het afgelopen jaar heb ik mijn doelen die als Commissaris Extern stelde, zo goed mogelijk 
proberen na te streven. Voor het overgrote deel heeft dit tot mijn blijdschap tot succes geleid. 
Twee symposia over cybercrime en jeugdcriminaliteit en een geslaagd alumnidiner. Helaas is 
het mij en Chiara net niet gelukt om de sollicitatiemarkt te laten doorgaan. Deze misser is 
jammer, maar heeft me wel veel geleerd over het op tijd communiceren en verdelen van taken. 
Als dat beter zou zijn gegaan, hadden we eerder met de promotie kunnen starten en was er 
misschien meer animo voor de sollicitatiemarkt. Ik geef deze tip dan ook graag mee aan mijn 
opvolger. 

En dat is niet zomaar een opvolger! Kirsten’s talenten vielen me meteen op toen ik haar voor 
het eerst sprak: een kritische dame, want waarom bij Ad Info gaan als je vader ook al helemaal 
in het vak zit? Is het niet beter om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, nieuwe 
kennisvelden? 

Toen ik haar beter leerde kennen, onder andere tijdens de korte reis naar Kopenhagen, kwam 
ik erachter dat ze ook nog eens een precieze, ordelijke en vrolijke jongedame is. Laat dit nu net 
de juiste ingrediënten zijn voor een goede Commissaris Extern. 

Met haar sollicitatie kwam die kritische jongedame weer in me op. Ze gaat inderdaad voor 
nieuwe uitdagingen, ze wil inderdaad haar horizon verbreden! Daarnaast heeft Kirsten een 
enorme drijfveer, zo maakte zij binnen één jaar zichtbaar deel uit van de kern van Ad 
Informandum. En dat is best knap met een hele studie, hobby’s en een sociaal leven ernaast. 
Ik ben er daarom van overtuigd dat zij haar functie goed zal uitvoeren. Niet alleen goed, maar 
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ook met plezier in een fijne groep. Tijdens het bestuursweekend heb ik mogen genieten van de 
doorzettingskracht, de samenwerking en de humor van haar bestuursgenoten. Ik zie Kirsten 
als een winstgevende aanvulling op deze groep en wens haar dan ook alle geluk toe voor 
volgend jaar! 

 
v. Commissaris Intern Chiara Massaro 
Toen ik een jaar geleden hier zat met lichte zenuwen wat het jaar ons zou brengen heb ik mijzelf 
een aantal doelen gesteld. Het eerste doel wat ik mij gesteld heb is een grotere focus op 
criminologie in de activiteiten. Hiervoor heb ik de docenten van criminologie benaderd om 
samen te kijken naar een interessante excursie. Hier is jammer genoeg niks uitgekomen. Het 
enige wat de docenten konden bedenken wat zelf niet in de master terug kwam was een bezoek 
naar de gevangenis. Wij hadden deze helaas al gehad. Samen met de excursiecommissie 
hebben we nog wel geprobeerd om naar Schiphol te gaan en daar de gevangenis te bekijken in 
combinatie met de douane, maar al snel kwam er geen reactie meer vanaf het huis van 
bewaring op Schiphol.  
 
Verder wilde de vereniging meer aantrekkelijk maken door het bieden van studiegerelateerde 
hulp door middel van tentamentraining en ik wilde een sollicitatiemarkt organiseren. Beide 
zijn niet doorgegaan door tijdgebrek en te weinig animo. 
 
We hebben ook een inloopspreekuur ingesteld om te kijken of onze leden hier wat voor voelde. 
Deze hebben we nu ook weer opgeheven gezien er niemand is geweest. 
 
Als laatste doel wilde ik nieuwe penningen, en die hebben we! Wij dragen ze vanavond voor 
het eerst en voor het laatst en ik hoop dat het XXXIIIe ze vol trots gaan dragen.  
 
Verder is er dit jaar natuurlijk niet stilgezeten en hebben we denk ik een heel mooi jaar gehad 
met mooie excursies en trainingen. Tijdens de wissel ALV heb ik het al over de arrestentocht, 
Pi Nieuwegein, de schietactiviteit, Courtsday, pleittraining van Vos Lammers en de Kock 
advocaten en slachtofferhulp gehad. Daarna hebben we de cursus van Bureau Forensica over 
Forensische dwalingen gehad en dit was echt het grootste succes van mijn activiteiten. Binnen 
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2.5 dag zat de cursus vol en moest ik mensen teleur stellen met een wachtlijst. Verder hebben 
we nog in samenwerking met Urios, JSVU en Politeia het Working at the Ministries evenement 
gehad. Dit was ook een gigantisch succes en een evenement wat volgend jaar ook weer terug 
komt. Wat de rol van Ad Informandum (en ook Urios en Politeia) in deze wordt is nog niet 
duidelijk. Dit college jaar wordt hij namelijk georganiseerd door de JSVU, ECU'92 en Perikles 
op last van de Universiteit.  
 
Ook mochten wij Willem Jan Ausma en Esther Vroegh ontvangen voor de tweede pleittraining 
van het jaar. De opkomst was jammer genoeg niet zo groot, maar dat maakte de training niet 
minder leuk of interessant. Na veel informatie gekregen te hebben over het werk als advocaat 
en hoe je nou zo een pleitnota schrijft moesten we een opening schrijven voor een pleitnota in 
de zaak van Anne Faber.  
 
Een kantoorbezoek aan Hertoghs ontbreekt natuurlijk ook niet in een Ad Info jaar. Deze was 
ook gelukkig goed bezocht en weer erg gezellig. 
 
Ook was het weer tijd voor de NSPC. Dit jaar was de NSPC een lichtelijke ramp. Een vereniging 
stopte twee weken voor de NSPC met de organisatie waardoor de overige verenigingen alles 
moesten oplossen wat zij zouden doen. Dit resulteerde erin dat onze mooie vereniging drie 
teams naar de NSPC heeft toegestuurd. De teams waarvan 4 mensen zich hebben aangeboden 
om mij uit de brand te redden bestonden uit Erwin Meering en Jerom van Dijk, Elise van 
Kluijve en Estelle de Blok en Rosanna Bertens en Rosa'l Sluisdom. Ik wil jullie bedanken dat 
jullie namens Ad Informandum deel wilde nemen aan de NSPC. Voor sommige werd dit 
namelijk erg kort dag om zich goed voor te breiden. Ook wil ik Elise en Estelle nog even in het 
zonnetje zetten. Zij hebben namelijk de titel en de beker veroverd dit jaar en hebben weer 
gezorgd dat de NSPC beker weer op zijn plek staat. Namelijk in onze bestuurskamer.  
 
Verder zijn er nog twee evenementen georganiseerd die onder Renee haar jaar gaan vallen. Als 
eerst zal Ad Informandum op 19 september a.s. weer de PI in Nieuwegein gaan bezoeken. 
Vervolgens zal officier van jusitie Lahr op 27 september een requireertraining komen geven. 
Dit beloofd een mooi begin van het jaar te worden. 
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Ik heb genoten van dit jaar en ben erg blij dat deze kans mij gegund was. Ik ben blij met de 
activiteiten die ik heb neergezet en met de lessen die dit jaar mij geleerd heeft. Ik wil de 
excursiecommissie bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en ik ben trots op de 
pleitcommissie die zich ook buiten de pleitcommissie hard inzetten voor de vereniging. Het 
jaar was zonder hun niet zo mooi geworden.  
 
Ook wil ik mijn bestuur nog onwijs bedanken voor hun inzet dit jaar. Het was niet altijd even 
makkelijk maar we hebben er een top jaar van gemaakt met mooie reizen, symposia, 
ledenbladen en andere evenementen.  
 
Als laatste wil ik Renee veel plezier en succes wensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat je een 
super jaar tegemoet gaat en mooie trainingen en excursies neer gaat zetten. Ondanks dat je 
nog niet heel lang actief bij ons bent heb je wel de stoute schoenen aangetrokken en je in je 
eentje aangemeld voor de reis. Met deze mentaliteit gaat het zeker goed komen. Na vier jaar 
actief lid te zijn, drie commissies gedaan te hebben, met zes reizen mee geweest te zijn en een 
bestuursjaar gedaan te hebben kan ik Ad Informandum nu een mooi plekje geven en ik kan me 
geen betere opvolgster bedenken die de taken van mij over neemt. Succes!  
 
vi. Commissaris Sociale Activiteiten Elise van Kluijve 
Lieve leden en andere aanwezigen, 
Graag blik ik terug als Commissaris Sociaal op het afgelopen half jaar. Ik ga verder waar ik 
gebleven was op de vorige ALV, en dat is het gala. Het allereerste gala van Ad Informandum! 
Dat heb ik maar mooi met mijn eerstejaarscommissie geflikt. Het was een onvergetelijke avond 
op een toplocatie. De aanmeldingen vielen helaas wat tegen en daar ligt dan ook de uitdaging 
voor mijn opvolger. Ik hoop van harte dat het gala een traditie wordt die elk jaar zal worden 
voortgezet! 
Daarnaast is Ad Info voor een tweede keer op reis geweest, dit keer naar Lissabon en Porto. 
Hoewel de aanmeldingen wederom tegenvielen, was het een geweldige week. De reis bestond 
uit een perfecte afwisseling tussen activiteiten en vrije tijd en bevatte ook een aantal zeer 
interessante niet-juridische activiteiten. Ik heb veel nagedacht over de mogelijke oorzaak van 
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het geringe aantal aanmeldingen, al kan het natuurlijk zo zijn dat daar überhaupt niet echt een 
specifieke oorzaak voor is. Het kan de tijd van het jaar zijn geweest: helaas vonden in die week 
de herkansingen plaats. Hier heb ik erg van gebaald, maar ik kan mezelf dit ook niet al te veel 
aanrekenen, nu er in andere weken andere reizen plaatsvonden of paperdeadlines stonden en 
ga zo maar door. Aan het geld kan het niet liggen, want de reis was spotgoedkoop, en het leven 
in Portugal zelf ook. Wij boden een prachtig programma aan en hebben ons uiterste best 
gedaan om de reis zo goed mogelijk te promoten. 
Het kan simpelweg aan het feit liggen dat de rechtenstudent uit te veel verenigingen met reizen 
kan kiezen. Luxeprobleem… Misschien is het echter wel een optie om de onderwijsvrije week 
in februari te gebruiken voor de lange reis, en de korte reis in mij te plannen. Dit haalt alleen 
wel volledig het doel van de korte reis weg: wennen. Op je bek gaan en ervan leren. Verder is 
het erg lastig om op zo’n korte termijn een lange reis te plannen met je reiscommissie. Ook hier 
ligt een uitdaging voor mijn opvolger. 
Verder vonden er nog twee kroegcolleges plaats, een criminologisch kroegcollege over de 
illegale handel in wilde diersoorten en een forensisch psychologisch college over tbs. Deze 
laatste is naar mijn weten het drukst bezochte kroegcollege ooit, mede door de friends van 
Renée J Hiermee heb ik dit jaar 3 kroegcolleges georganiseerd, verspreid over het jaar, met 
zeer uiteenlopende thema’s en hoge opkomsten. Het aparte zaaltje in café Hemmingway wat 
voor het laatste kroegcollege is gebruikt, is beter bevallen dan ’t Pandje, ondanks de warmte en 
de herrie. 
Ik sloot het jaar af met een gezellige commissiebedankdag op een bootje door de grachten van 
Utrecht. Ik heb nog een kroegentocht met mijn eerstejaarscommissie willen organiseren, maar 
de planning van de vereniging bleek helaas te vol met andere activiteiten. Ik wil mijn lieve 
commissies nogmaals bedanken voor hun harde werk en inzet het afgelopen jaar. Ook jullie 
hebben mijn bestuursjaar gemaakt en ik ben heel erg trots op jullie. 
Dan wil ik graag terugblikken als mezelf, en niet als Commissaris Sociaal in functie. Wat ben 
ik dankbaar dat ik dit bestuursjaar mee heb mogen maken. Niet alleen heeft dit mij veel geleerd 
over organiseren, presenteren, samenwerken en over mezelf, maar ook heb ik dit jaar zo 
ontzettend veel moois mogen meemaken. Dankzij Ad Info heb ik dit jaar bijvoorbeeld samen 
met Estelle de Blok de titel van beste Nationale Strafpleiter van Nederland binnengesleept en 
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heb ik prachtige reizen gemaakt, iets wat mij altijd al heel gelukkig heeft gemaakt. Ik voel mij 
oprecht een ontwikkelder mens. 
Lief KB, dit staat jullie allemaal nog te wachten. En ik gun het jullie zo. Wat zijn jullie nu al een 
mooi bestuur samen! Ik wil jullie meegeven dat je bestuursjaar soms je grootste vijand 
kan zijn, en je op kan breken, maar toch altijd wel je beste vriend is, en je zo ontzettend veel 
moois brengt. Doe jullie best en geniet van deze prachtige ervaring! 
 
6. Toelichting op het financieel jaarverslag 
Erwin Meering geeft toelichting op het financieel jaarverslag. Voor vragen kan men contact 
opnemen met David Vermeulen.  
 
7. Kennismaking XXXIIIe bestuur 
Het XXXIIIe bestuur wordt voorgesteld.  
 
8. Decharge XXXIIe bestuur 
Het XXXIIe bestuur wordt gedechargeerd.  
 
9. Installatie XXXIIIe bestuur 
Het XXXIIIe Bestuur wordt geinstalleerd.  
 
10. Een blik op 2018-2019 
 

i. Praeses Jerom van Dijk 
Een maand of elf geleden zag ik op facebook een advertentie voorbij komen om te solliciteren bij 
Ad Informandum voor één van hun verscheidene commissies. Dit riep bij mij twee vragen op; wat 
is Ad Informandum? En wat doe je eigenlijk in een commissie? Ik heb besloten dit totaal niet uit 
te zoeken en heb maar gewoon een mailtje gestuurd. Bianca en Chiara waren zo weg van mijn CV 
dat ze me ook nog daadwerkelijk hebben uitgenodigd voor een gesprekje. 
Op gesprek kwam ik te zitten tegenover deze twee imponerende bestuursdames. Ze hebben me 
het vuur aan de schenen gelegd. Mijn kant van de conversatie bestond uit het beantwoorden van 
moeilijke vragen en het geven van een onverwachte elevator pitch. Achteraf hoorde ik dat ik dit 
als enige heb moeten doen, omdat ze me een beetje wilden pesten vanwege de pretentieuze 
tabellen op mijn CV. Toch waren deze strenge interviewers genoeg onder de indruk van ons 
gesprek, want ik werd aangenomen voor zowel de Ad Informatie- als de pleitcommissie. 
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Mijn commissiejaar kwam al gauw op gang met regelmatige vergaderingen, alwaar werd 
besproken wie contact zou leggen met deskundigen voor pleittrainingen, wat we met Jeff 
aanmoesten of waar de aankomende Ad Informatie zou gaan. Deze korte geschiedenis is bedoeld 
om in het kort aan te geven hoe ik terecht ben gekomen waar ik nu sta. Het is allemaal begonnen 
met mijn gesprekje met Chiaar en Bianc, dus wil ik deze pittige tantes graag als eerst bedanken 
voor het mooie jaar en de functie die jullie mij komend jaar toevertrouwen. Zonder jullie 
enthousiasme en vertrouwen had ik hier niet gestaan. Van jullie heb ik alle ins en outs van 
communicatie en groepswerk geleerd en ik ben jullie hier zeer dankbaar voor. 
Natuurlijk mag een dankwoord naar mijn voorganger ook niet ontbreken. Erwin, bij jou heb ik 
afgelopen jaar kunnen afkijken hoe het moet. Je bent een ongelooflijk toegankelijke en sociale 
leider van de roedel geweest, en dat zijn de eigenschappen die ik aan jou bewonder en die zonder 
twijfel waardevol zijn geweest voor je voorzitterschap. Ik heb je niet alleen beter leren kennen als 
E de P, maar zou je ook zeker omschrijven als goede vriend. Het was me afgelopen jaar een 
genoegen om met jou en Alice de borrels in ’t Pandje uit te spelen.  
Dat brengt me naar de comm sociaal van het XXXIIe. Els, wat een inzet en passie heb jij getoond 
voor onze vereniging. Je deed eerder te veel dan te weinig, en dat hebben we mogen merken. 
Twee schitterende reizen, waarvan ik enorm genoten heb. Tal van kroegcolleges, de een telkens 
weer meer inhoudelijk dan de ander. Je hebt topwerk geleverd, en daar mag je trots op zijn. We 
gaan ons best doen om komend jaar te tippen aan je werk, dat lijkt me een pittige maar mooie 
uitdaging voor je opvolger. 
Helaas kan David niet aanwezig zijn, en ik betwijfel dat hij de notulen zal nalezen. Toch hierbij 
nog kort mijn dank naar David voor de mooie tijd in Portugal, waar we een vriendschap hebben 
opgebouwd die eerder in het jaar nog niet noemenswaardig van de grond was gekomen. Je 
regeerde over het geld met een ijzeren greep, en ik denk dat je overtuiging en vastberadenheid 
eigenschappen zijn om te koesteren, en die je nog ver zullen brengen in wat je wilt bereiken.  
Dat brengt mij dan allerlaatst bij Fleur, wat een ambitie en ijver bezit jij. Het bleek uiteindelijk 
wellicht iets te veel van het goede, maar alle obstakels zijn overwonnen en nu zit je hier alsnog. 
Ik respecteer je voor de absurde hoeveelheid werk die je hebt verzet. Dan doel ik niet alleen op de 
enorm geslaagde symposia van afgelopen jaar, maar ook op de waslijst aan stages waarmee je nu 
pronkt op je CV. Om die allemaal volbracht te hebben op zo’n jonge leeftijd, verdient niets dan 
respect. Hiernaast was het overigens schitterend om je eens los te zien gaan op reis, je dansmoves 
zal geen van ons gauw vergeten. 
Dan nu nog in het kort over het komende jaar. Aankomend jaar wil ik werken aan de banden van 
Ad Info met de andere verenigingen in het URSO. Uiteraard hebben we een traditie van 
vriendschap met Urios die we komend jaar zullen koesteren, maar hiernaast lijkt het me mooi als 
we de banden met andere verenigingen ook kunnen verbeteren, zodat nog meer opties en kansen 
open zullen staan voor Adje Info. Hiernaast wil ik me inzetten om alle ideeën van mijn 
medebestuursleden te realiseren. Ik hoop ze te kunnen helpen waar het nodig is en hun 
vertrouwen in mij te belonen met mijn hulp waar ik die kan bieden. 
Ik kijk uit naar het komende jaar en wil graag nogmaals het gehele XXXIIe bedanken voor het 
afgelopen jaar. 

 
ii. ab Actis Laura van Vuuren 

 
Allereerst wil ik het vorige bestuur en in het bijzonder mijn voorganger, Bianca Willemsen 
bedanken. Zonder haar had ik een lastige start van het bestuursjaar gehad. De overdracht was 
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erg uitgebreid en op iedere vraag kwam een uitgebreid antwoord. Lieve Bianca en XXXIIe 
bestuur, bedankt voor het vertrouwen in het XXXIIIe.  
 
Het cijfer 3 komt in mijn leven heel veel voor. Zo heb ik het grootste gedeelte van mijn leven op 
nummer 3 gewoond, daarna op nummer 23. Ik ben op de 13e geboren en zit nu ook in het 33e 
bestuur van Ad Informandum, een dubbele 3 dus. 
 
Ik heb erg veel zin in aankomend studiejaar en vooral om onze studievereniging Ad Informandum 
met mijn mede-bestuursleden te mogen laten groeien. 
 
Bianca heeft veel werk verzet om alle leden op de hoogte te houden en het ledenbestand op orde 
te brengen. Dat brengt mij op mijn voornaamste taak als ab Actis. Alle nieuwe leden wil ik 
verwelkomen bij deze fantastische studievereniging voor strafrecht én criminologie. Dit jaar wil 
ik er alles aan doen zodat alle leden zich meer dan welkom blijven voelen bij deze vereniging.  
 
Het komende jaar wil ik er tevens voor zorgen dat het bestuur zo transparant als mogelijk is 
richting de leden. Een vereniging is niets zonder de leden. In de nieuwsbrief zet ik dan ook alle 
relevante informatie vanuit het bestuur, zoals activiteiten, maar ook mededelingen.  
 
Een andere doelstelling is de Ad Informatie te maken. Afgelopen jaar hadden we drie goede 
edities, dus ik weet dat het lastig wordt. Toch wil ik wat veranderen aan de formule. Door te doen 
leer je beter schrijven. Daarom wil ik met de commissie beter leren schrijven, door onder andere 
masterclasses te volgen. Zo kunnen wij een nog beter Ad Informatie maken voor de leden.  
 
Tot slot heb ik er veel zin in om met mijn bestuur een mooi jaar ervan te maken, met veel 
inhoudelijke activiteiten, reizen en borrels.  

 
 

iii. Fiscus Floris Verschoor 
 

Allereerst wil ik graag mijn voorganger David bedanken voor zijn werkzaamheden als fiscus het 
afgelopen collegejaar. Het is jammer dat hij er vanavond niet bij kan zijn, maar ik wens hem heel 
veel succes toe met zijn officiersopleiding.  
 
Dan wil ik het graag hebben over mijn plannen voor ons aankomende bestuursjaar. Als fiscus ben 
ik verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging en daarnaast mag ik 
zorgen voor een goed promotie- en sponsorbeleid. Nu het collegejaar net begonnen is, zijn de 
eerste stappen al gezet om nieuwe leden te werven. Ook staat de eerste afspraak met Hertoghs al 
gepland a.s. dinsdag. We hopen op een voortzetting van een goede samenwerking. De komende 
tijd zullen we ons ook veel bezighouden met het bezoeken van hoorcolleges en werkgroepen en 
samen met mijn bestuursgenoten ben ik via social media bezig om de vereniging te promoten en 
een oproep te doen voor commissieaanmeldingen. 
 Dat brengt me bij het volgende. Vorig jaar is het helaas niet gelukt om een promotie- en 
sponsorcommissie op te zetten. Daar wil ik dit jaar verandering in aanbrengen. Natuurlijk valt of 
staat het bestaan van een commissie per definitie bij de aanwezigheid van aanmeldingen, maar 
mijn plan is om bij weinig aanmeldingen toch een commissie in te stellen. Dit lijkt me zinvol 
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omdat we dan simpelweg over meer capaciteit beschikken en daarnaast wil ik vooral de leden die 
dat graag willen in de gelegenheid stellen om ervaring op te doen op het gebied van promotie en 
acquisitie.  
 Nu ik het toch over commissies heb,  wil ik dit moment ook even gebruiken om jullie in te 
lichten over de nieuwe kascommissie. In overleg met David en Erwin heb ik besloten om samen 
met hen deze commissie te vormen. David is daarvoor vereist als vorige Fiscus en Erwin heeft als 
oud-Praeses ook een goed overzicht van de vereniging. Wij zullen dit jaar een aantal keer 
samenkomen om mijn beleid zonder slag of stoot goed te keuren.  
 Dan nu het allerleukste gedeelte van mijn speech: de begroting. Door wat 
communicatiestoringen kan ik op het moment geen volledige begroting presenteren. Dit heeft te 
maken met sommige nog niet toegelichte kostenposten waarvan ik niet weet hoe die er dit jaar 
uit zullen zien. Leden of oud-bestuurders die inzicht willen in de complete begroting kunnen mij 
daarom vanaf volgende week aanspreken met vragen. Wat ik nu zal doen, is de voornaamste 
verschillen ten opzichte van vorig jaar toelichten. Aankomend jaar is het plan bijvoorbeeld om 
niet twee, maar drie symposia te organiseren. Dit brengt uiteraard andere kosten met zich mee 
en daarnaast is de verwachting van de Commissaris Extern dat er dit jaar lagere locatiekosten 
zullen zijn. Dit brengt de begroting voor de symposia dit jaar op 1000,00 euro. Daarnaast zal de 
begroting voor de Ad Informatie er dit jaar ook anders uitzien. Dit heeft te maken met de 
verlaagde opgave na de eerste editie van vorig jaar. Dit jaar is de begroting daarom berekend op 
basis van het gemiddelde van de laatste twee edities. Dit brengt ons op 1020,00 euro.  
Over het sponsorbeleid heb ik nog het volgende te zeggen. Ik ben me ervan, net als vorige Fisci,  
van bewust dat sponsors in het strafrechtlandschap dun zijn gezaaid. Daarom ben ik van plan om 
zo veel mogelijk deelgebieden van ons vak te betrekken bij het zoeken naar nieuwe contacten. 
Denk daarbij dus ook aan de magistratuur en advocatenkantoren die zich focussen op bijzonder 
strafrecht. Mijn ervaring leert dat kantoren, ook de strafrechtelijke, het bijvoorbeeld vaak leuk 
vinden als studenten op kantoorbezoek komen voor een reclamepraatje en een lezing of borrel.  
 
Tot slot wil ik zeggen dat ik ontzettend veel zin heb om samen met jullie een heel mooi jaar in te 
gaan en te zorgen dat we aan het einde veel hebben om ervoor te laten zien.  

 
iv. Commissaris Extern Kirsten Heins 

 
Beste leden en andere aanwezigen, 
 
Allereerst wil ik het XXXIIe bestuur bedanken. Vorig studiejaar ben ik lid geworden 
van Ad Informandum. In het bijzonder wil ik mijn voorgangster Fleur bedanken.  
Vorig studiejaar ben ik lid geworden van Ad Informandum. Naast mijn inschrijving als 
lid, werd ik ook commissielid van de eerstejaarscommissie. Een goede kans om al vroeg 
in mijn studententijd kennis te maken met het wel en wee van een studievereniging en 
actief bij te dragen aan deze vereniging.  
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Dit studiejaar organiseer ik drie symposia. Vorig jaar zijn er goede symposia 
georganiseerd, waaronder een met het onderwerp pubermoord. Ik streef dit jaar ook 
naar een strafrechtelijk-crimonologisch evenwicht, zodat alle studenten zich welkom 

voelen. Naast symposia wil ik graag een carrière-event en een alumnidiner 

organiseren, aangezien ook deze een groot succes waren afgelopen jaar. Mijn doel 

is om hen een uitgebreider beeld te geven van hun carrièremogelijkheden en hen te 

laten netwerken. Om dit alles te verwezenlijken, heb ik een gemotiveerde commissie 

nodig. Het wordt een druk jaar. Ik heb heel veel zin in komend bestuursjaar. 
 

v. Commissaris Intern Renée de Dobbelaere 
vi. Lieve allemaal, 

 
Ten eerste wil ik het XXXIIe bestuur bedanken. Ik ken ze nog niet lang maar heb ze redelijk goed 
leren kennen op de lange reis naar Lissabon en Porto en veel verschillende kanten van ze mogen 
meemaken.  
In het bijzonder wil ik mijn voorgangster Chiara Massaro bedanken voor al haar inspanningen 
om van zowel de excursies als het pleiten een succes te maken. 

 
Als Commissaris Intern zal ik gaan over de excursie- en pleitcommissie, een van mijn doelen dit 
jaar is om de structuur binnen in ieder geval mijn eigen commissies aan te passen. Zo wil ik in 
beide commissies een voorzitter en een secretaris aanstellen. Ik geloof namelijk dat 
commissieleden op deze manier meer verantwoordelijkheid ervaren en daardoor meer betrokken 
raken. Ik hoop dat op deze manier de ‘harde kern’ uit te breiden.  

 
Ondertussen is het studiejaar begonnen dus staat PI Nieuwegein weer op de planning, een 
jaarlijks terugkerend evenement. Tevens zijn er al stemmen opgegaan om ook de schietcursus en 
de arrestentocht een tweede keer te organiseren omdat deze vorig jaar erg populair waren. Qua 
nieuwe activiteiten ben ik druk bezig om een bezoek aan politiehondentraining te organiseren. 
Ook is het idee er om een bezoek aan een persrechter of persofficier te brengen en daar de rol van 
de media te bespreken. Een fenomeen dat tegenwoordig steeds belangrijker wordt.  

 
Lief XXXIIe, bedankt voor jullie vertrouwen en alle lessen die jullie ons nog mee hebben gegeven 
op bestuursweekend in Breda. Lief XXXIIIe, ik weet zeker dat we er een heel mooi jaar van gaan 
maken en kijk uit naar al het moois wat we samen nog mogen meemaken. 

 
vii. Commissaris Sociale Activiteiten Bram Griffioen 

 
Geachte aanwezigen,  
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Sommigen van jullie kennen mij al en anderen nog niet. Ik ben Bram Griffioen en vierdejaars 
rechtenstudent. Ik ben sinds eind vorig jaar lid van Ad Informandum en mag nu plaatsnemen 
in het bestuur. Ik wil graag het XXXIIe bestuur bedanken, met name mijn voorganger Elise.  
Ik ben voornemens dit jaar heel veel gezellige ledenborrels te organiseren. Ook hoop ik dat veel 
leden hier naartoe komen. Daarnaast zal ik me bezighouden met de kroegcolleges. Ik ben van 
plan er meerdere te organiseren. Ook de reizen vallen onder mijn functie. Dit jaar ben ik van 
plan de lange en korte reis qua volgorde om te draaien. Dit omdat in februari mensen een week 
vrij hebben. Vorig jaar was de lange reis minder druk, doordat deze in herkansingsweken viel. 
Dit jaar wil ik dat daarom voorkomen. Vorig jaar werd het eerste Gala van Ad Informandum 
gehouden. Dit jaar wil ik het op grotere schaal voort te zetten. Ik heb erg veel zin in het 
komende bestuursjaar bij Ad Informandum. 
 

 
11. Vragen/opmerkingen 
 
 
12. Sluiting 
Jerom sluit de vergadering om 20.00 uur. 


