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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Studievereniging Ad Informandum 
Dinsdag 14 maart 2017 
 
Agenda 
 

1.   Opening 
2.   Vaststelling agenda 
3.   Goedkeuring notulen 7 september 2016 
4.   Goedkeuring kascommissie 
5.   Evaluatie en planning XXXIe bestuur 

5.1   Praeses Matthijs de Zoete 
5.2   ab Actis Hidde van Roosmalen 
5.3   Fiscus Matthijs Fijnheer 
5.4   Commissaris Extern Rebecca Coomans 
5.5   Commissaris Intern Sterre van Hout 
5.6   Commissaris Sociale activiteiten Maud Marckelbach 

6.   Vragen/opmerkingen 
7.   Sluiting 

 
Aanwezig: Matthijs de Zoete, Hidde van Roosmalen, Matthijs Fijnheer, Rebecca 
Coomans, Sterre van Hout, Maud Marckelbach, Klaas Nijenhuis, Layla Kramer, Jaap 
Westenburg, Chiara Massaro, David Vermeulen 
Notulist: Hidde van Roosmalen 
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NOTULEN 14 MAART 2017 
 

1.   Opening 
Matthijs de Zoete opent de Algemene Ledenvergadering om 19.00 uur. 
 

2.   Vaststelling agenda 
Matthijs de Zoete neemt de agenda door. Bij Klaas Nijenhuis is wat verwarring 
ontstaan over de juiste agenda. Alles is opgelost, en iedereen stemt in met de agenda 
van deze Algemene Ledenvergadering. 
 

3.   Vaststelling notulen 7 september 2016 
Matthijs de Zoete vraagt of er vragen bestaan over de notulen van 7 september 2016. 
Deze zijn er op het moment niet. De notulen van 7 september 2016 worden vastgesteld. 
 

4.   Goedkeuring kascommissie 
Met Harm van Schaik is geen tot weinig contact bereikt aangaande zijn lidmaatschap 
van de kascommissie. Daarom stelt het XXXIe bestuur voor om Jaap Westenburg en 
Klaas Nijenhuis als kascommissie goed te keuren. Dat wordt door iedereen 
aangenomen. De kascommissie voor 2016-2017 is vastgesteld. 
 

5.   Evaluatie en planning XXXIe bestuur 
5.1   Praeses Matthijs de Zoete 

Waar we afgelopen jaar op hebben ingezet is de verdere professionalisering van onze 
studievereniging. Een van de plannen zal zo dadelijk door Matthijs Fijnheer nader 
behandeld worden, namelijk het opzetten van een excellent-programma. Daar zitten 
namelijk nog een aantal haken en ogen aan, maar we willen hier wel een mooie start 
mee maken omdat we het zien als een mooie nieuwe mogelijkheid voor zowel onze 
leden als onze sponsoren. Andere zaken die bij de professionalisering van onze 
vereniging belangrijk zijn zal ik nu behandelen. 
 
Het vergroten van naamsbekendheid ziet het XXXIe bestuur als een van de 
belangrijkste doelstellingen voor dit collegejaar. Daarin zijn we goed geslaagd, hetgeen 
zich laat vertalen in maar liefst 109 nieuwe aanmeldingen, waaronder meer dan 50 
eerstejaars-leden. Daarnaast hebben we ook de master-inleiding aangedaan, waarbij 
François Kristen ons goed heeft geholpen met het werven van nieuwe 
masterstudenten. Het was erg prettig om te zien dat het François Kristen ons prees 
onder de studenten als een belangrijk en integraal onderdeel van de master Strafrecht. 
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Daarnaast zijn we een Instagram-account begonnen, naast onze populaire Facebook-
account. Zo hopen we op meerdere sociale fora studenten te bereiken. Het is nu net 
gelanceerd, dus het moet nog stormlopen, maar het betreft een mooi begin. Verder 
willen we dit jaar meer met de site doen, als in: het posten van actuele zaken op het 
gebied van het strafrecht. 
 
Ook hebben we veel samengewerkt met andere studieverenigingen. Met name met 
Urios, maar ook met de JSVU hebben we mooie activiteiten neergezet. Binnenkort 
komt er een gehele dag in het kader van de internationale gerechtshoven in Den Haag 
aan in samenwerking met Urios. In het kader van de professionalisering is dat een 
goede stap voorwaarts. Ook samen met de JSVU gaan we ons oriënteren op 
strafrechtelijke activiteiten, daarvoor staat binnenkort een vergadering op het 
programma. Ook met Molengraaff Dispuut hebben we pleittrainingen georganiseerd. 
 
Ander puntje is de samenwerking met de Strafrechtswinkel Utrecht. De voorzitter van 
deze wilt dat graag maar het bestuur van de Strafrechtswinkel (een aantal advocaten) 
ligt dwars. 
Layla Kramer: Hoe komt dat dan? Matthijs de Zoete: Daar is nog niet heel veel 
duidelijkheid over, maar wat wel duidelijk is dat ze in hun beginperiode zich veel 
wilden focussen op het spreekuur zelf, wat natuurlijk wel begrijpelijk is. We hopen dat 
in de toekomst er toch mogelijkheden gaan liggen om samen met hen wat te 
organiseren voor onze leden. Een eerste oriëntatie op de samenwerking gaan we 
binnenkort met hen bewerkstelligen tijdens een borrel. 
 
Ook belangrijk in onze ogen is de samenwerking met het WPI. Dat heeft zich al vertaald 
in een hapje eten met onze beschermheer Ferry de Jong (en een lange na-borrel). Ook 
het vele spreken met Kristen (in het kader van de master strafrecht) is een goede stap 
voorwaarts. Kristen heeft voorgesteld om een symposium te organiseren. Rebecca zal 
dadelijk nog even terugkomen op dit onderwerp, er ontstaat namelijk wat verwarring 
over bij Layla. In slotsom, de samenwerking met het WPI kan altijd beter, maar wij 
hebben het gevoel dat de verhoudingen tussen Ad Informandum en het WPI op het 
moment goed liggen. 
 
De driehoekslezing komt er aan, heb ik erg veel zin in. Jaap Westenburg: is er al een 
datum? Matthijs de Zoete: nee, dat niet, maar de driehoekslezing zal begin juni 
plaatsvinden. 
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5.2   ab Actis Hidde van Roosmalen 
Vandaag zal ik het redelijk kort houden, nu er eenmaal niet al te veel te zeggen is over 
mijn bezigheden. Allereerst zal ik het even hebben over de Ad Informatie, een van de 
belangrijkste zaken. De eerste editie hebben ik en mijn commissie in december 
uitgebracht, en het is een resultaat waar we trots op mogen zijn. Mijns inziens is het 
een blad geworden dat een mooie mix heeft tussen zowel strafrechtelijke als 
criminologische artikelen. Mijn goed zelfstandig werkende commissie heeft goed werk 
afgeleverd. 
 
De tweede editie had ik graag tijdens deze vergadering op tafel willen leggen, maar 
door enkele fouten bij de drukker is dat helaas niet mogelijk gebleken. Jaap 
Westenburg: Zitten we nog steeds bij het Drukbedrijf? Hidde van Roosmalen: Ja, we 
zitten nog steeds bij het drukbedrijf. Layla Kramer: In ons jaar hebben we inderdaad 
ook een aantal problemen gehad met de leveringen bij dat bedrijf, maar wel lekker 
goedkoop. Matthijs Fijnheer: de prijzen zijn sinds dit jaar wel verhoogd. Hidde van 
Roosmalen: Dat klopt, er is ook wat onderzoek gedaan naar verschillende 
drukbedrijven, maar de prijzen zijn over het algemeen vrij hoog, en wat het Drukbedrijf 
vervolgens aflevert is wel van mooie kwaliteit. De nieuwe editie wordt aanstaande 
donderdag geleverd, en bevat eveneens een mooie mix aan strafrechtelijke en 
criminologische artikelen en een leuk reisverslag van onze geslaagde studiereis naar 
Krakau. Allemaal lezen dus. 
 
Dan nog het ledenbestand, dat is er natuurlijk ook nog. Nogmaals alle dank aan Jaap 
Westenburg en Julia Grubben voor het moderniseren van het ledenbestand. Het 
nieuwe systeem werkt erg goed. De enkele fouten die er nog in zaten heb ik er 
stapsgewijs uitgehaald, waardoor het systeem efficiënt werkt. De komende besturen 
van Ad Informandum gaan hier erg blij mee zijn! 
 
Jaap Westenburg: Zijn er veel afmeldingen dit jaar? Hidde van Roosmalen: Er zijn een 
aantal afmeldingen, 27 op dit moment en dat zullen er zeker nog wel wat meer worden 
als het collegejaar vordert, maar daar tegenover staat dat wij dit jaar ook heel veel leden 
erbij hebben gekregen. Verder loopt het intern binnen het bestuur goed, erg tevreden. 
 

5.3   Fiscus Matthijs Fijnheer 
Eigenlijk gaat het best wel goed. Veel financiële meevallers, zullen zo worden 
toegelicht. 
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Eerst dan even over het excellent-programma om de naamsbekendheid van de 
vereniging omhoog te krijgen. Dat heeft op het gebied van privacy een aantal 
twistpunten. Daar zijn we na het gesprek met Ferry de Jong wat meer over na gaan 
denken. We willen nu dan ook een beetje op de manier waarop het Molengraaff 
Dispuut het ook doet mensen uitkiezen. Hier gaan we met het Molengraaff Dispuut 
overleggen. 
 
Qua commissie toch een wat vervelender gevoel. Er is door mijn commissieleden veel 
werk verzet: er zijn talloze brieven gestuurd en vele telefoongesprekken gevoerd met 
betrekking tot acquisitie maar daar is tot op heden nog geen noemenswaardig resultaat 
uitgerold. Demotiverend, dus in de komende tijd gaan we ons beraden op een nieuwe 
aanpak. Wel mijn dank voor de commissie en hun harde werk. 
 
Layla Kramer: Zijn er veel stornerende leden? Hidde van Roosmalen en Matthijs 
Fijnheer: Ja zeker, maar het gaat daarbij vaak wel om erg oude leden of niet kloppende 
lidmaatschappen. Soms zijn er enkele ingebrekestellingen gestuurd, maar dat wordt 
door sommige oud-leden ook niet erg gewaardeerd. In principe valt het mee, het ging 
aanvankelijk om een bedrag van 850 euro. Daaruit is nu een bedrag van rond de 250 
euro uitgekomen. Er zullen nog wel wat mailtjes verstuurd worden. 
 
Een aantal beslissingen ten aanzien van de begrotingen. Besloten is om nieuwe 
penningen aan te schaffen. Verder is de Ad Informatie, zoals al duidelijk werd, duurder 
geworden omdat de prijs bij Drukbedrijf is gestegen. Er ontstaat een discussie over de 
aangeschafte bieropeners, 250 stuks, welke iets duurder waren dan verwacht, maar ze 
zullen nog lang meegaan. 
 
Klaas Nijenhuis: De volgende ALV dient de begroting van de reis gedetailleerder te zijn. 
Matthijs Fijnheer: Dat zal ik doen, maar de kosten zijn in ieder geval onder het budget 
gebleven. Dat geldt niet voor de symposia, die zijn iets duurder geworden. Kwam met 
name door een tegenvaller van VIDIUS, anders hadden we een precies kloppende 
begroting gehad. Voor het derde en laatste symposium is het U-fonds aangeschreven. 
 
We verwachten dit jaar veel contributie-inkomsten door grote ledenaantallen van 
afgelopen jaar. Dat zal Ad Informandum een mooie buffer opleveren voor de toekomst. 
Daarom wordt voorgesteld om wat meer geld in te zetten voor de organisatie van een 
mooi lustrumdiner en überhaupt om wat flexibeler te zijn met het opstellen van 
begrotingen. Het is namelijk geld dat wij van leden ontvangen, voor onze leden, om 
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mooie dingen mee te organiseren. Daarmee is iedereen het eens, en er zal zo snel 
mogelijk over worden vergaderd. 
 

5.4   Commissaris Extern Rebecca Coomans 
Symposia I en II zijn achter de rug. Eerste symposium is vrij snel gegaan en is al het 
nodige over gezegd. Kon beter, juist vanwege het feit dat het kort dag was en 
inhoudelijk kon ook zeker beter. Ook had het mijns inziens meer criminologisch 
moeten zijn, maar ik heb er wel veel van geleerd.  
 
Symposium II heeft de doelen die Rebecca heeft gesteld grotendeels behaald, veel 
positieve reacties zijn ontvangen, zowel van leden als van de sprekers. Ook qua grote 
namen trekken ging het bij dit symposium erg goed en het betrof een zeer actueel 
onderwerp. Derde symposium staat op de planning, in het Academiegebouw, erg mooi 
maar spannend om de zaal vol te krijgen. Gevarieerd sprekerspanel, en ik zal proberen 
zowel strafrechtelijk en criminologisch het evenement uit te diepen. Daarnaast wordt 
de carrièredag nu een carrière-evenement in de avond. Want: vrijdagmiddag is voor 
studenten gewoon niet zo’n lekker moment. We willen ervoor zorgen dat er geen 
pijnlijke lege zalen komen door een out-of-the-box even te organiseren. Veel 
verschillende niet klassieke togaberoepen zijn al aangeschreven. Ook met een soort 
informatiemarkt hopen we veel studenten aan te trekken die wel strafrecht studeren 
maar niet per sé een togaberoep willen. Locatie allemaal in de Raadszaal ASP en een 
netwerkborrel erna. We hopen dat het een mooi evenement wordt, en over het budget 
zal nog even worden gedebatteerd. 
 
Daarnaast de alumni-activiteit. Willen daar nu wel wat geld voor vragen, juist omdat 
ook het signaal ontvangen is dat men daar bereid toe is. 
 
Dan nog de samenwerking met de master Strafrecht, die is net al even langsgekomen. 
Hij kwam met een onderwerp dat simpelweg weinig leden aanspreekt. Er is contact 
geweest: kunnen we niet iets doen met criminologie en strafrecht? Daar is helaas geen 
tijd/input voor, toen dachten wij: we doen het zelf wel. In de toekomst zijn we 
natuurlijk te allen tijde bereid om met het WPI een mooie activiteit neer te zetten, maar 
wij hadden het gevoel dat we bij deze activiteit gewoonweg niet genoeg van onze leden 
konden binden. Matthijs de Zoete: De bereidheid vanuit het WPI bestaat en daar zijn 
we natuurlijk wel erg blij om. Als laatste dan nog de commissie van Rebecca, deze loopt 
supergoed, bestaat uit masterstudenten, en deze zijn erg bedrijvig.  
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5.5   Commissaris Intern Sterre van Hout 
Even de activiteiten nalopen. Aan het begin van het jaar zijn we naar de PI Nieuwegein 
geweest en dit was direct een succes. Een grote en leuke groep was mee, en deze trend 
zette zich mooi door naar bijvoorbeeld de activiteit in samenwerking met Urios naar 
het ICC in Den Haag. Ook nog twee andere activiteiten op de planning met Urios, de 
Courts Day en een lezing over rechtsmacht van het ICC met specifieke focus op 
Afrikaanse landen. Deze zal in mei plaatsvinden. 
 
Dan nog het bezoek aan de Landelijke Eenheid Recherche, groot succes en ook mooi 
om te zien dat zij erg enthousiast waren over ons bezoek. Daarnaast nog een succesvolle 
requireertraining in samenwerking met het OM, een bezoek aan de Pompe-stichting. 
 
Layla Kramer: Wat is er gebeurd met het commissielid dat de leden de verkeerde route 
heeft opgewezen (namelijk in plaats van ergens in Brabant naar Nijmegen, waardoor 
een taxi moest worden genomen)? Sterre van Hout: Niet veel, blijft natuurlijk wel mijn 
verantwoordelijkheid. 
 
Punt van aandacht is wel dat het animo voor de activiteiten de laatste twee maanden 
een beetje minder wordt, waardoor bijvoorbeeld voor het bezoek naar de Pompe-
stichting maar elf aanmeldingen waren, terwijl er twintig plaatsen waren. Dat is toch 
wel erg jammer. Lag in onze optiek ook wel aan de dag (vrijdag) en vroegte (7 uur 
opstaan). 
 
Nationale Pleitmarathon in samenwerking met het ULC en het Molengraaff Dispuut 
komt eraan. Wordt nog wel vrij spannend om dat vol te krijgen, hebben zeven personen 
nodig om een team af te vaardigen. Voelt iemand zich geroepen van de aanwezigen? 
Nee, dat niet. 
 
De NSPC dan nog. Deze loopt goed, we gaan ook nog naar Ausma de Jong advocaten. 
De samenwerking tezamen met de andere strafrechtelijke verenigingen had beter 
gekund, maar nu het evenement er aan komt ligt alles goed op de rails. Daarnaast kijk 
ik nog uit naar de aankomende activiteiten: Anker en Anker in Leeuwarden, Hoge Raad 
in Den Haag, een aantal pleittrainingen, en een bezoek aan de Mobiele Eenheid. Puntje 
van de laatste weken is dat de opkomst wat lager ligt dan aanvankelijk het geval is, en 
daar willen we toch wel wat harder aan gaan werken. 
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Matthijs de Zoete: Waar is de harde kern? Sterre van Hout: Dat is toch wel echt een 
lastig punt, altijd al geweest ook. Layla Kramer: Waar ligt dat dan aan? Mijn commissie 
kwam altijd. Chiara Massaro: Was toch wel eigenlijk alleen jouw commissie. Maud 
Marckelbach: denk dat het een combinatie is van allerlei dingen, tijd, drukte, stress, 
commissieleden die niet in Utrecht wonen, masterstudenten die toch wel alleen hun 
focus hebben bij hun eigen dingen, eerstejaars die zich niet snel aanmelden. Toch 
mogen we ook niet teleurgesteld zijn, want we hebben ook erg veel zeer geslaagde 
activiteiten neergezet. 
 

5.6   Commissaris Sociale activiteiten Maud Marckelbach 
Even een terugblik. We zijn verhuisd naar het Pandje voor onze ledenborrels en 
kroegcolleges en dat bevalt perfect. We hebben een goede samenwerking met de 
kroegbaas, Ron is een relaxte man. 
 
Daarnaast, kroegcolleges tot nu toe zijn relatief goed bezocht. Allemaal wel zeer 
geslaagde en interessante avonden, en dat is wel echt prettig. Eerste kroegcollege heeft 
toch een beetje tot twijfel geleid in verband met de opkomst. Kroegcollege over 
Jihadisme, met majoor mr. P. Koreman, was dan wel weer helemaal top, waardoor we 
weer wat gunstiger gestemd zijn. Er komen nog twee kroegcolleges dit jaar, met als 
onderwerp naar alle waarschijnlijkheid cybercrime en etnisch profileren. Leuke en 
intrigerende onderwerpen. 
 
De focus ligt wel op andere activiteiten. Een v00rbeeld is de goed bezochte 
karaokeavond in het kader van de RAG-week. Dat was een goed voorbeeld van 
activiteiten die we organiseren om aan onze leden te laten zien dat het mooi is om lid 
te zijn van Ad Informandum. Hetzelfde geldt voor de georganiseerde kroegentocht van 
aanstaande donderdag, en een gala wat nu nog in de planning staat. Dat zou in eerste 
instantie in samenwerking met Urios en Alias georganiseerd worden, maar in de 
samenwerking ging daarin toch iets mis. Daarom zijn we nu voornemens om in 
samenwerking met Urios en wellicht het Molengraaff Dispuut toch het plan voort te 
zetten. Tot slot komen er nog een commissieborrel en een commissiebedankdag. 
 
Qua reizen hebben we Krakau achter de rug, en dat was een groot succes. Inhoudelijk 
had het misschien wat beter gekund, aldus Maud, maar iedereen was eigenlijk heel 
tevreden. We hebben dan ook erg veel zin om dat in Budapest wel goed op de rails te 
zetten. Enige tegenslag hebben we daar helaas wel gehad omdat de aanmeldingen 



 
Studievereniging Ad Informandum 

verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen 
Janskerkhof 2-3a  
3512BK Utrecht 

 
 

   

tegenvallen. In tegenstelling tot bij Krakau, waar de aanmeldingen eigenlijk direct 
voldoende waren, hebben we nu veel te weinig aanmeldingen. 
 
Layla Kramer: Komt doordat Matthijs de Zoete te veel in beeld is in de aftermovie. 
Klaas Nijenhuis: Hoe veel aanmeldingen zijn er nu voor de reis? Maud Marckelbach: 
5-1, en dat zijn er toch eigenlijk wel 5 te weinig. Matthijs de Zoete: Is voor ons ook echt 
gissen waar het probleem nou zit, de datum is verkort van 29/30-4 mei. Maud 
Marckelbach: Er is veel over vergaderd, maar toch besloten om het gewoon door te 
laten gaan. Het wordt gewoon mooi: het roer omgooien geeft ook weer nieuwe risico’s. 
En we hebben er wel veel vertrouwen in dat het een mooie reis wordt. 
 

6.   Vragen/opmerkingen 
Layla Kramer: In welke staat verkeert de bestuurskamer? Hidde van Roosmalen: Deze 
staat wisselt van zeer net tot een grote rotzooi, maar het is er leefbaar. Matthijs de 
Zoete: Zijn alleen wel de koffiepas kwijt, maar dat wordt geregeld. 
 
Klaas Nijenhuis: Hebben jullie er nog plezier in? Het XXXIe: Jazeker! 
 
Matthijs Fijnheer: Is er nog een borrel? Het XXXIe: Jazeker! 
 

7.   Sluiting 
De vergadering is aan zijn einde gekomen om 20:07. 
 


