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Agenda 

1. Opening 

Paula opent de vergadering om 19:28. 

2. Vaststelling agenda 

De agenda is vastgesteld. 

3. Goedkeuring notulen 29 juni 2020 

De notulen zijn goedgekeurd. 

4. Goedkeuring Kascommissie 

Paula vraagt of dit punt van de agenda verschoven kan worden tot na het financiële jaarverslag van 
Laura. Dit is goedgekeurd. 

5. Evaluatie XXXIVe bestuur 

i. Praeses Paula Oldhoff  
ii. ab Actis Chelsey Delpeche  
iii. Fiscus Laura van Bavel  
iv. Commissaris Extern Bastian van Erk  
v. Commissaris Intern Delilah Migchelsen  
vi. Commissaris Sociale Activiteiten Hugo Vuijk 

i. Praeses Paula Oldhoff 

Lieve Chelsey, Laura, Bastian, Delilah en Hugo, 

Hier staan we dan. 364 dagen geleden werden wij geïnstalleerd als kersvers bestuur van Ad 
Informandum, en nu, 364 dagen later staan we hier weer. Ditmaal om het felbegeerde stokje door te 
geven aan een zeer enthousiast kandidaatsbestuur. Wat een jaar hebben we met elkaar meegemaakt. 
Van een geweldig eerste half jaar, met onder andere pleittrainingen van Stijn Franken en Claudia 



Lammers, tot een geweldige reis van de Ad Info Airlines naar the Big Apple, tot een tweede half jaar 
waarin vrijwel alles digitaal geschiedde. De situatie rondom Corona verslechterde en leidde er 
uiteindelijk zelfs toe dat we ertoe genoodzaakt waren al de activiteiten te cancellen en daarvoor in de 
plaats digitale activiteiten aan te bieden. We hebben onze schouders er onder gezet en we zijn ervoor 
gegaan. Met veel trots kan ik dan ook vertellen dat we zeer geslaagde (digitale) activiteiten hebben 
neer weten te zetten en dat er ook telkens menig leden bij aanwezig waren. Dit jaar hebben we met z’n 
zessen neer weten te zetten, daarom wil ik deze aangelegenheid graag aangrijpen om elk van mijn 
bestuursleden afzonderlijk te bedanken voor het afgelopen jaar. 

Lieve Chelsey, waar je start misschien bestempeld zou kunnen worden als vals, heb je ons dubbel en 
dwars ingehaald middels het opschonen, bijwerken en aanvullen van het ledenbestand. Je zat af en toe 
met de handen in het haar, maar ondanks dat ging je gestaag door en wist je het notuleren tot een ware 
kunst te verheven. Zo hebben er meermaals “verboden woorden” de revue gepasseerd, die mijn 
vocabulair hebben weten te verbreden. Bedankt voor al je inzet en je passie voor het strafrecht, je was 
meer dan een waardig ab actis en je bent een mooi mens. 

Lieve Laura, de vrouw van het geld het afgelopen jaar. Hoe jij dit bestuursjaar hebt weten te 
combineren met studie, stage en werk was voor ons soms onnavolgbaar. Want hoe kon je dat nou 
volhouden? Wij snappen het misschien nog steeds niet, maar je hebt het wel geflikt. Je hebt je master 
afgerond en je gaat zo beginnen aan de opleiding van advocaat-stagiair. Tijdens vergaderingen 
schroomde je niet om je mening voor je te houden wat af en toe ervoor zorgde dat een willekeurige 
discussie pittig kon worden. Desalniettemin zorgde je er altijd voor om ons scherp te houden en om te 
kijken naar de kleine dingetjes, waar wij misschien wel overheen hadden kunnen kijken. Daarnaast 
heb je dit jaar ook de netwerkborrel geïntroduceerd, een waar succes! Ook jou wil ik bedanken voor je 
inzet en je gedrevenheid. 

Lieve Bastian, bastion, bas of soms ook wel loedertje. Tijdens dit bestuursjaar zaten we veelal op een 
lijn. Zeker tijdens het eerste half jaar hebben we ontzettend vaak de zogenoemde “boonspauzes” 
gedaan. Altijd werden er snacks gehaald en dat zorgde ook altijd voor hilarische taferelen. Zo gingen 
we vaak random boekenwinkels binnen of andere kleine winkeltjes, want ja daar liepen we nou 
eenmaal vaak langs en eigenlijk wisten we niet goed wat dat was. Dit is eigenlijk kenmerkend voor 
ons band tijdens ons bestuursjaar. Altijd met enthousiasme en hilariteit gingen we de obstakels 
tegemoet. De nodige woordgrappen erbij, en het feest was compleet. Binnen het bestuur ben je altijd 
een verbindende factor geweest. Je zorgde voor luchtigheid en scherpe opmerkingen waar het nodig 
was en ondanks je commissiewerk bij een andere studievereniging lukte je het om bij Ad info 2 
prachtige symposia neer te zetten en om een nieuwe commissie te introduceren, de career event 
commissie. Bas, bedankt voor alles! Je mag zo trots zijn op jezelf! 

Lieve Delilah, ook jij hebt afgelopen jaar zo ontzettend veel met elkaar weten te combineren. Naast dit 
bestuursjaar heb je voltijd gestudeerd, heb je een commissie gedaan bij Sirius en had je ook nog eens 
twee bijbaantjes erbij alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Soms was het dan ook wel eens 
moeilijk om een vergadering in te plannen want dan moest je werken of had je 
commissievergaderingen. Bedankt voor je oneindige inzet en energie dit jaar, want je bent 
onvermoeibaar doorgegaan met het organiseren van fantastische activiteiten en pleittrainingen. Helaas 
kon het allereerste intern pleittoernooi van Ad Informandum geen doorgang vinden ivm het 
coronavirus, toch heb je samen met je commissie het hele concept nader uitgedacht en ligt het op een 
presenteerblaadje klaar voor een volgende editie. Lieve kanjer, bedankt voor alles. Ik heb van je 
genoten. Je blijft voor altijd onze kanjer. 

Lieve Hugo, als ik me ergens over verbaasd heb dit jaar, is hoe snel jij een ice kunt trekken of een 
rietbakje. Vaak waren we net te laat om het op beeld vast te leggen, want dan stond de desbetreffende 
fles alweer keurig en leeg op tafel. Daarnaast heb je natuurlijk een fantastische reis georganiseerd naar 
New York City. De reis was fantastisch en de organisatie was top. Gelukkig hebben we je dit jaar niet 
verveeld en vind je het besturen zo leuk dat je volgend jaar voorzitter bent van de studievereniging 



voor informatierecht in Amsterdam. ‘Vo. Ook jij Hugo, bedankt voor afgelopen jaar. Bedankt voor al 
je sportgerelateerde adviezen en je leuke odds altijd! 

Lieve Chels, Lau, Bas, Delilah en Hugo, 364 dagen later en we hebben t klusje geklaard. Ons jaar zit 
erop! Nogmaals bedankt! Ik heb van jullie genoten. Kort zal ik dan nog even het woord willen richting 
tot het 35e voor nog heel even kandidaatsbestuur. Lief kb, we hebben jullie de afgelopen weken van 
relatief mee mogen maken, tijdens borrels en het klassieke bestuurswisselweekend. Jullie zijn een 
dynamische groep, met veel enthousiasme en passie. Jullie staat een onwijs mooi jaar te wachten, 
waarin jullie ongetwijfeld memorabele momenten mee zullen gaan maken. Wij hebben in ieder geval 
onwijs veel vertrouwen in jullie en we zijn benieuwd naar jullie activiteiten etc.! 

ii. ab Actis Chelsey Delpeche 

Lieve leden, 

Gedurende de laatste ALV heb ik uiteraard de belangrijkste punten voorbij laten komen. Zo is het 
ledenaantal stabiel en heb ik een geweldige tijd gehad bij het in elkaar zetten van de Ad Informatie 
samen met mijn commissie. Omdat ik hier de vorige keer uitgebreid bij stil heb gestaan, wil ik ditmaal 
nog kort stilstaan bij een aantal andere aspecten. 

Ik kreeg de vorige keer de vraag of ik het sociale studentenleven heb kunnen ontdekken, zoals ik 
gedurende mijn sollicitatie al aangaf. Dit is mij zeker gelukt. Ik heb de heupen los kunnen gooien bij 
het REBO feest, de nodige borrels bijgewoond en nieuwe mensen leren kennen. Het afgelopen jaar 
heb ik niet slechts een bestuur gekregen, maar een groep nieuwe vrienden. 

Ik heb geleerd dat je in moeilijke tijden altijd terug moet kunnen vallen op je bestuur. Uiteraard ben je 
het niet altijd met elkaar eens, maar je doet het wel met elkaar. Uiteindelijk zet je samen iets neer en, 
naar mijn mening, hebben we dat zeker gedaan het afgelopen jaar, ondanks corona. 

Verder vind ik het leuk om, ook buiten de deuren van de Universiteit, Ad Informandum te horen. We 
zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het promoten van de vereniging en ik hoop dat het 
XXXVe dit door zal zetten. Hier twijfel ik niet aan, nu ze al een tof filmpje hebben gefilmd speciaal 
voor Ad Info. 

Ik heb het afgelopen jaar genoten van hetgeen georganiseerd is. Ik vond het erg leuk om het magazine 
in elkaar te zetten en om in contact te zijn met onze leden via de weekmail. 

Afsluitend nog enkele woorden voor Bestuur XXXV en in het bijzonder voor mijn opvolgster: geniet 
van dit jaar. Jullie hebben nu al een aantal mooie activiteiten klaar staan, zoals de lustrumreceptie. 
Vorig jaar werd tegen mij gezegd: het is zo voorbij. Aangezien ik pas aan het begin stond, leek dit nog 
erg ver weg. Nu zit ik hier, op het punt om de stok over te dragen. Dus: geniet van dit jaar en geniet 
van elkaar. Tonya, ontzettend veel succes! Ik vond het erg leuk om je eerst als commissielid bij de Ad 
Informatiecommissie te leren kennen. Het doet mij dan ook deugd dat ik je vervolgens in het bestuur 
van XXXV zie staan. Ik heb zeker vertrouwen in je en je weet mij te vinden. 

iii. Fiscus Laura van Bavel 

Geacht XXXIIIe bestuur, het kandidaatsbestuur, leden en overige aanwezigen, 

Allereerst wil ik een paar woorden wijden aan het afgelopen jaar, mijn medebestuurders en aan mijn 
opvolger. Voorts zal ik met jullie afrekening doorlopen. Dan is er, voor de overzichtelijkheid, pas 
ruimte voor vragen. 

Het was voor mij een bewogen jaar. Niet alleen heb ik mij volledig ondergedompeld in Ad 
Informandum, maar ik had daarnaast ook ‘nog’ master en een bijbaan. Al met al is alles op zijn pootjes 
terecht gekomen. Ik wil graag mijn lieve XXXIVste bestuur bedanken voor het omgaan met een soms 



ietwat gestreste fiscus. We hebben er, ondanks de uitbraak van een wereldwijde pandemie, een 
prachtig jaar van gemaakt. De New York reis was de kers op de taart, maar ik moet zeggen dat ik ook 
heb genoten van de symposia, de pleittrainingen, de activiteiten, de borrels en allerlei andere 
activiteiten. We mogen trots zijn op onze prestaties ondanks de uitdagingen die dit jaar met zich mee 
brachten. Uiteraard zal ik de veelvoorkomende vraag ‘Past dat binnen de begroting?’ niet missen, maar 
jullie zullen mijn vervolgvraag ongetwijfeld ook niet meer kunnen aanhoren. ‘Vergeet je het bonnetje 
niet?’. 

Bonnetjes die waren er wel. En daarom wil ik de Kascommissie bedanken voor diens inzet om 
ondanks de bonnetjes het grote geheel te zien. Zoals jullie kunnen zien in de afrekening is er nog een 
behoorlijk groot bedrag over. Gezien de aankomende crisis en het feit dat het nog onzekerheid over 
hoe digitaal aankomende collegejaren worden ingevuld ben ik blij dat we dit geld bewaren voor de 
continuïteit van en een investering in Ad Informandum. Een eenmalige verlaging van de contributie 
zal hieraan niet hebben bijgedragen. De impact voor Ad Informandum zal erg groot zijn, maar een 
individueel lid had dit amper in zijn portemonnee opgemerkt. 

Aangezien ik mijn bestuurspak na vanavond al (bijna) vervang voor toga, wil ik mijn opvolger Maud 
nog veel succes wensen. We hebben de afgelopen weken veel contact gehad over de overdracht. Ik 
denk dat je een prachtig jaar tegemoet staat! 

En dan nu de afrekening.. 

Laura presenteert de afrekening. 

Vragen 

Floris: De kosten voor New York zijn wat boven het budget uitgevallen. Nu valt het mee, ook in 
verband met het geld dat over is wegens corona, maar hoe keken jullie daar toen naar? 
Laura: We hadden toen al contact met Allen & Overy en we wisten dus dat we het wel konden maken 
om wat meer uit te geven.  

Floris: Er is 7500 euro begroot voor de contributie van de leden het afgelopen jaar. Dat is lager 
uitgevallen. Hoe komt dit? 
Laura: Er hadden zich best wel wat mensen uitgeschreven voor dit collegejaar en we hebben de laatste 
zes maanden niet veel nieuwe leden meer gekregen.  

Floris: Hoe zit het met Ivy en DPA? Hadden ze geen interesse meer in een sponsorcontract?  
Laura: Ik heb gebeld met Ivy en die zou bellen als ze nog interesse hadden in een samenwerking. DPA 
heeft niet meer gereageerd. 

Jerom: Is er dit jaar weer overlegd met de Green Office? Jullie hebben flyers gemaakt, maar de Green 
Office heeft dat afgeraden in verband met duurzaamheid. 
Chelsey: Wij hebben vooral contact gehad over de reizen en met het URSO hebben we besproken dat 
we er verder niet op ingaan. Verder wisten we niet dat we geen flyers mochten printen, anders hadden 
we er zeker rekening mee gehouden. 

Jerom: Er is een drone filmpje gemaakt. Hoe is dit geregeld en waarom hebben jullie hiervoor 
gekozen? 
Paula: Alles gebeurt nu digitaal en er zijn weinig fysieke mogelijkheden. We willen Ad Informandum 
alsnog kunnen voorstellen aan het publiek, ondanks de afwezigheid van een introductieperiode. Dit 
was de aangewezen manier om dit te doen. Het KB kwam met dit idee. 

Goedkeuring van de kascommissie 

 De kascommissie keurt de afrekening goed. 



Verdere evaluatie XXXIVe bestuur 

iv. Commissaris Extern Bastian van Erk  

Geachte leden, 

Op de ALV afgelopen juni heb ik al teruggeblikt op het vorige collegejaar, dus daar ga ik nu niet meer 
op in. Nu sta ik hier vandaag met een voldaan en trots gevoel op wat ik en mijn mede bestuursleden 
afgelopen jaar bereikt hebben.  

Hoewel ik vorig jaar een abrupte toevoeging aan het bestuur was, heb ik hier snel mijn plekje 
gevonden. Met z’n alle hebben veel hoogtepunten beleefd. Zo heb ik in het bijzonder genoten van het 
REBOfeest, de New York reis, onze bestuur vakantie naar Breda en beide wisselweekenden, eigenlijk 
heb ik op alle activiteiten enorm genoten. Ook wel ik even kort benoemen dat ik trots ben op hoe we 
hebben gehandeld met coronavirus. Want wat er ook is gebeurd, wij zijn altijd doorgegaan. Ik wil mijn 
bestuur bedanken voor afgelopen jaar, het was me een eer en waar genoegen. 

Straks mag ik het stokje doorgeven aan Martijn. Met zes dames in het bestuur heb je natuurlijk een 
beetje je eigen harem, je bent de haan in het kippenhok waarvan ik hoop dat ze je niet slachten, maar 
ik heb het idee dat jij je plekje hier wel gaat vinden. Ik heb veel vertrouwen in je en ben erg benieuwd 
naar de activiteiten die je gaat organiseren aankomend jaar. 

v. Commissaris Intern Delilah Migchelsen 

Beste leden en andere aanwezigen, 

Daar zijn we dan, al weer aangekomen bij het einde van ons bestuursjaar. Nog niet zo lang geleden 
hadden we natuurlijk een online ALV, maar het is toch wel fijn om de Wissel-ALV fysiek te kunnen 
doen. Ondanks dat het een heel gek bestuursjaar is vanwege de corona, hebben we er zeker een leuk 
jaar van weten te maken. 

Als Commissaris Intern ging ik dit jaar over de excursie- en pleitcommissie. Ik zal nu met jullie 
terugblikken op het afgelopen jaar. 

DOELEN EXCURSIES: elke maand gevarieerde en vernieuwende excursies aanbieden 

Dit heb ik geprobeerd te doen door goed te kijken wat er de afgelopen jaren al gedaan is en wat nog 
niet, maar daarnaast ook een verhouding te zoeken naar excursies die inhoudelijker zijn en die dat 
misschien iets minder zijn. Zo heb ik samen met de excursiecommissie leuke excursies kunnen 
organiseren naar onder meer escaperoom Gajes in de Bajes, RJJI Nijmegen en stonden tbs-kliniek 
Inforsa en verslavingsreclassering SVG op de planning. Ik zag ook dat in deze gebieden veel interesse 
lag bij de leden, want de aanmelden schoten enorm omhoog dit jaar. 

DOELEN PLEIT: hoger niveau brengen, regelmatiger en anders ingedeeld 

Dit heb ik gedaan door pleittrainingen in twee delen op te delen. Het eerste gedeelte bestond uit een 
inhoudelijk deel en het tweede gedeelte uit een praktijk gedeelte, waarbij de geleerde vaardigheid in 
praktijk kon worden gebracht. Met de pleitcommissie heb ik interessante pleittrainingen mogen 
organiseren met onder meer Stijn Franken, Claudia Lammer, XVG Advocaten en stonden Kuyp Baar 
Advocaten en Ficq en Partners op de planning, evenals de eerste interne pleitwedstrijd van Ad 
Informandum. Daarnaast heb ik dit jaar het verkrijgen van certificaten ingevoerd. 

CORONATIJDEN: Ook in deze tijden van corona heb ik met mijn commissies niet stil gezeten. Zo 
heb ik de webinar met Kuyp Baar Advocaten georganiseerd met de pleitcommissie. Wat betreft de 
excursies was het lastiger, omdat instanties toen nog niks online wilden doen en vooral bezig waren 
met herorganiseren. Daarom hebben wij toen de quizzenreeksen georganiseerd, wat ook erg leuk was. 



Hoe vervelend dit ook was, moet ik wel zeggen dat we goed geanticipeerd hebben op deze niet 
voorziene situatie en mogen we trots zijn op onszelf. Wat ik vooral ook geleerd heb is om heel creatief 
te denken en op die manier oplossingen te zoeken om toch leuke en interessante activiteiten aan te 
kunnen bieden. Dat is ook iets wat ik het XXXV bestuur wil meegegeven. Ook voor jullie zal het de 
komende tijd nog lastig worden, maar probeer alternatieve te verzinnen, online mogelijkheden, fysiek 
met afstand en probeer er een mooi jaar van te gaan maken. 

En dan wil ik nu vooral afsluiten met dat ik het een ontzettend leuk jaar vond. Wat is de tijd hard 
gegaan, vorig jaar stonden wij hier en gingen we het coboseizoen is. Helaas zit het er voor ons weer 
op, maar ik had dit jaar voor geen goud willen missen met deze gezellige mensen in mijn bestuur. 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Hugo Vuijk 

Op de vorige ALV is al flink wat tijd besteed aan het terugblikken op het afgelopen jaar, dus ik zal het 
kort houden. Vorig jaar was ik verantwoordelijk voor de organisatie van de ledenborrels, 
kroegcolleges en de studiereizen. In februari is Ad Informandum afgereisd naar New York met een 
groep van twintig studenten. Wij hebben hier een erg leerzame, maar vooral ook leuke week mogen 
ervaren. Door het organiseren van de ledenborrels na evenementen hebben wij de betrokkenheid onder 
de leden kunnen vergroten en voor meer aanwezigheid gezorgd. 

Door de coronacrisis hebben de kroegcolleges, laatste helft van de ledenborrels en de korte reis helaas 
geen doorgang kunnen vinden. 

Toch is er een activiteit wel doorgegaan. Om onze commissieleden in het zonnetje te zetten en ze te 
bedanken voor hun harde werk heb ik een online bingo georganiseerd, waar ook een aantal prijzen zijn 
gewonnen. 

Nu is het mijn tijd om mijn functie over te dragen. Het is voor mij een bijzonder jaar geweest, waarin 
ik veel heb geleerd, maar dit jaar is nu helaas echt afgelopen 

Door jouw goede werk en inzet in de reiscommissie vorig jaar heb ik er alle vertrouwen in dat jij de 
functie volgend jaar goed uit zal voeren! 

6. Studievereniging van de master Global Criminology 

Het afgelopen jaar heeft een groep van de master ons benaderd voor een samenwerking. Dit is vanuit 
de master zelf gebeurd met een aantal docenten erbij. Daar is intensief contact over geweest met Ferry 
de Jong en mevrouw de Mak. Wij zijn hierbij betrokken geraken, omdat we niet in elkaars vaarwater 
willen komen. Hier is uitgekomen dat ze als subvereniging bij Ad Informandum komen. De 
aankomende maanden willen we middels een intentieverklaring een ‘trial’ houden om te kijken hoe het 
verloopt. We zullen bij de volgende ALV hierover meer bespreken om te kijken of we er samen iets 
van kunnen maken. 

Vragen 

Jerom: Ik wil hier graag meer verduidelijking over. 
Paula: De studenten van de master zijn een vrij hechte groep. Het idee is opgekomen om een 
studievereniging op te richten. Wij zijn hierbij benaderd om te kijken of ze als subvereniging bij ons 
kunnen aansluiten. Wij hebben immers overlappende onderwerpen qua activiteiten. Wij gaan dus 
samen hiernaar kijken 
Delilah: Het is voor de Universiteit ook geen optie dat ze zelf een studievereniging worden. Ze moeten 
echt een subvereniging worden. 

Jerom: Is het een idee om een dispuut op te richten? 
Paula: Dat hebben we wel bedacht, maar daar zijn de docenten en de Universiteit niet voor. Dit komt 



doordat ze willen dat er toch meer sprake is van autonomie. Dat kan niet bij een dispuut. Ze willen een 
aantal dingen organiseren waarvoor het nodig is dat ze enige mate van autonomie behouden. 

Floris: Op welk vlak zullen we dan samenkomen als ze hun autonomie behouden? 
Paula: Vooral op sociaal vlak. We kunnen samen activiteiten organiseren, borrels organiseren, etc. 
Floris en Elise: Maar wordt dit niet onhandig? De meeste spreken bijvoorbeeld Engels en gaat Ad 
Informandum dan niet heel veel moeten dragen? 
Laura: We hebben dit al besproken. We verdelen de dingen naar evenredigheid, zo zal Ad 
Informandum soms meer draagvlak hebben, maar alleen indien nodig. 

Floris: Krijgen wij dan ook minder subsidie? 
Laura: Wat wij kunnen doen, is dat we meer subsidie aanvragen en een deel aan hen geven. 

Maud: Kunnen zij niet een commissie krijgen, in plaats van een subvereniging? 
Hugo: Als een dispuut al niet mag, dan zou een commissie ook niet kunnen. 
Delilah: Nee, want ze moeten hun eigen dingen kunnen organiseren. 

Hugo: Tot slot is nog van belang dat de Universiteit heeft aangegeven dat de bestuurskamer gedeeld 
moet worden. 

Elise: Maar het klinkt alsof ze misschien gewoon willen ‘meeliften’. 
Laura: Hier heb ik heel specifiek naar gevraagd. We hebben hier veel voor geregeld en het gaat zeker 
niet zo zijn dat ze meeliften. 

Bastian: We hebben samen een intentieverklaring opgesteld om echt te kijken naar wat er mogelijk is 
en of het werkt en dus of het een meerwaarde heeft. 
Paula: Zie het dus als een proefperiode. 

Floris: Ik zou het KB aanraden om hierover veel contact te hebben. Ook zouden Jerom, Elise en ik het 
erg fijn vinden als we hiervan op de hoogte worden gehouden. 

7. Raad van Advies 

We hebben een reglement opgesteld, omdat het toch handig is om dit op papier te hebben. Er zijn veel 
grote uitgaven en het is toch best handig om een RvA te hebben om hierover te sparren. 

Vragen  

Jerom: Wie gaat hierin zitten? 
Paula: Voor dit jaar zullen Bas en ik het doen. Daarna zullen er vier in zitten, met twee van het KB 
erbij. 

Jerom: Wie heeft het reglement opgesteld? 
Paula: Wij met z’n allen. 

Floris: Ik vind dit een goed idee. Ik heb wel een suggestie voor de manier waarop mensen in deze 
Raad komen. Het lijkt mij goed om erover na te denken dat twee leden langer dan twee jaar blijven en 
dat er dan telkens twee nieuwe leden bij komen. 
Paula: Wij blijven inderdaad twee jaar aangesteld. Het idee hierachter is dat wij op een gegeven 
moment ook afstuderen en dan verder van de Universiteit af staan. Nu staan we nog dichtbij het KB. 
Bastian: Ja, en elk jaar wordt de visie ook weer doorgegeven. 
Floris: Dat snap ik. Wel is het zo dat het waarschijnlijk beter is als je langer dan twee jaar aangesteld 
blijft. Dan blijft de visie beter behouden en heb je echt inzicht in de vereniging. 
Delilah: Ik denk niet dat het realistisch is dat mensen langer dan twee jaar lid willen zijn. 
Floris: Ik denk wel dat de taak zelf mee zal vallen. Het is slechts een suggestie. 



Jerom: Wat valt onder ‘leden’ in artikel 4? 
Paula: Het gaat om de leden van de Raad van Advies. Dit zullen we dus even moeten uitbreiden. 
Jerom: Ik denk dus wel dat we het hier en daar moeten aanscherpen. 
Paula: Hij kunnen het inderdaad aanscherpen hier en daar, maar verder blijft het goed. Het is vooral 
belangrijk dat wij dit op papier hebben staan. 

9. Installatie XXXVe bestuur 

Het XXXVe bestuur wordt geïnstalleerd. 

10. Decharge XXXIVe bestuur  

Het XXXIVe bestuur wordt gedechargeerd. 

11. Een blik op 2020-2021 

  
i. Praeses Natasha Welling 
 
Goedenavond iedereen, ook namens het 35e bestuur heet ik u van harte welkom op deze wissel-ALV.  
 
Ik kan het mij nog goed voor de geest halen. Het moment dat ik lid werd van Ad Informandum. Dit 
was tijdens de informatiemarkt in mijn eerste jaar. Ik liep langs alle kraampjes en ik bleef stilstaan bij 
Ad Informandum. ‘’Strafrecht, dat is wel wat voor mij’’ dacht ik. Bij het kraampje stonden twee 
vertegenwoordigers van Ad Informandum, die mijn geïnteresseerde blik al hadden opgemerkt. Het 
heeft hen uiteindelijk niet veel moeite gekost om mij als nieuw lid van de vereniging te verwelkomen. 
Toch heeft het even geduurd voordat ik daadwerkelijk actief werd bij Ad Informandum. Pas in mijn 
derde jaar ben ik de Ad Informatiecommissie gaan doen. Samen met onder andere Paula en Jitske 
hebben wij ons uiterste best gedaan om een kwalitatief goed blad neer te zetten. Dit verliep zeker niet 
zonder slag of stoot. Verder was ik afgelopen jaar onderdeel van de de Career Event-commissie, onder 
leiding van Bastian. Hoewel het aan enthousiasme niet ontbrak heeft dit event helaas geen doorgang 
kunnen vinden door, zoals reeds bij u bekend, corona. 
Dat brengt mij bij het volgende. Zoals u merkt is dit een andere wissel-ALV zoals we allen gewend 
zijn. We dienen nog steeds de richtlijnen van het RIVM te waarborgen. Dit betekent onder andere dat 
wij het momenteel nog niet verstandig achten om een constitutieborrel aansluitend na de wissel-ALV 
plaats te laten vinden. Ook verloopt het overhandigen van de penningen anders dan gebruikelijk. En zo 
zijn er nog wel een aantal dingen op te noemen die helaas anders gaan dan gepland. Toch ben ik van 
mening dat we positief moeten blijven en vooral moeten denken in mogelijkheden. Hierbij kunnen wij 
zeker een voorbeeld nemen aan het 34e bestuur. Ik prijs hun flexibiliteit, creativiteit en positiviteit van 
de afgelopen maanden, want hoewel een aantal activiteiten werd geannuleerd, wisten zij bepaalde 
activiteiten toch zo in te kleden dat deze online doorgang konden vinden. Zoals de lunchlezing bij 
Allen & Overy, wat uiteindelijk is omgezet naar een webinar. Er werd continu gezocht naar 
oplossingen, 34e, dank hiervoor! In het bijzonder wil ik mijn voorgangster Paula Oldhoff nog 
bedanken. Ik waardeer het enorm dat ik je op ieder moment van de dag om hulp of advies kan vragen. 
Jouw hart ligt echt bij Ad Informandum en dat merk je aan alles. Ik hoop dat ik jou kan evenaren dit 
jaar, maar je hebt de lat zeker hoog gelegd. 
 
Dan is het nu tijd om kort stil te staan bij de doelstellingen die ik dit jaar zou willen realiseren. 
Allereerst wil ik mijn medebestuursleden helpen en ondersteunen waar nodig bij het realiseren van 
hun doelen. Juist in deze tijd acht ik mijn rol als Praeses van cruciaal belang. Voor vragen, advies of 
simpelweg even klagen, wil ik dat mijn medebestuursleden weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. 
Mede door de onduidelijkheden omtrent de coronamaatregelen zou ik de communicatie met de 
universiteit, in het bijzonder de REBO en de student assessor, zo intensief mogelijk willen laten 
verlopen. Om zo up to date te blijven wat betreft de organisatie van activiteiten. Momenteel heb ik 
reeds een aantal keren contact gehad met de student assessor. Het begin is er dus! Verder dien ik 



vanzelfsprekend de bijzondere vriendschap tussen Ad Informandum en Urios te koesteren. Alhoewel 
ik niet zou zeggen dat ik op dezelfde voet door zou willen gaan (met een knipoog dan). Ook zou ik de 
actieve participatie van Ad Informandum tijdens de URSO vergaderingen graag voort willen zetten.  
Dan zou ik graag mijn gedeelte af willen sluiten met het feit dat ik enorm trots ben om komend jaar 
voorzitter te zijn van deze mooie vereniging. Bedankt 34e voor jullie vertrouwen in mij, maar ook 
jullie vertrouwen in mijn medebestuursleden. Ook ik heb het volle vertrouwen in ons bestuur. De 
afgelopen tijd hebben we al intensief samengewerkt en vergaderd en ik merk dat iedereen gemotiveerd 
en enthousiast is.  
 
Ik heb vooral veel zin in het komende jaar en ik ben benieuwd wat gaat komen! 
 
ii. ab Actis Tonya Baranov 
 
Allereerst wil ik mijn voorganger Chelsey Delpeche bedanken voor het vertrouwen in mij als nieuwe 
ab Actis van Ad Informandum. Ik vind het een eer. 
 
Wij hebben vorig jaar in de Ad Informatiecommissie samengewerkt en hier heb ik veel geleerd op het 
gebied van creativiteit. Er moesten namelijk veel artikelen worden geschreven en het bedenken van 
content was niet altijd even makkelijk. Bovendien wilde wij de Ad Informatie professionaliseren door 
de inhoud op een hoger niveau te tillen en volwaardige juridische artikelen te schrijven. Dit zou ik 
komend jaar, als nieuwe voorzitter van de Ad Informatiecommissie, willen voortzetten. Ik wil graag 
dat de Ad Informatie een interessant, leerzaam tijdschrift zal blijven voor studenten die zijn 
geïnteresseerd in strafrechtelijke en criminologische onderwerpen. De Ad Informatie moet een breed 
publiek trekken, niet alleen onze leden, maar iedereen die geïnteresseerd is in de zojuist genoemde 
onderwerpen.  
 
Ook wil ik kijken naar de mogelijkheden om de Ad Informatie thuis te laten bezorgen op een 
goedkope manier en of we kunnen gaan werken met abonnees.  
 
Daarnaast zal ik het ledenbestand gaan bijhouden en zorgen voor een soepele afhandeling van vragen 
of andere mailtjes van leden en derden via de algemene mail. 
 
Verder zal ik elke week een weekmail maken voor de leden en de alumni die de weekmail graag 
wensen te ontvangen. In de weekmail zal ik de leden op de hoogte houden van nieuwe activiteiten van 
de vereniging en andere nieuwswaardige berichten zoals vacatures voor commissies.  
 
Ik zal daarnaast zorg dragen voor het versturen van de algemene uitnodigingen alsook het verzenden 
van de uitnodigingen van de overige bestuursleden en natuurlijk zal ik elke vergadering zorg dragen 
voor de notulen, die binnen een dag in de drive zullen staan.  
 
Kortom, ik zal mijn uiterste best doen deze taken naar behoren uit te voeren en ik hoop er samen met 
mijn mede-bestuursleden een mooi jaar van te maken. 
 
iii. Fiscus Maud Ribbert 
 
Ten eerste wil ik mijn voorganger Laura complimenteren op haar werkzaamheden als fiscus en haar 
hartelijk bedanken voor haar vertrouwen in mij aankomend jaar. Zij, en ook de rest van het 34e 
bestuur hebben een hoop veerkrachtigheid en aanpassingsvermogen getoond met alles wat er gebeurd 
is dit jaar. Kantoorbezoeken en borrels moesten plek maken voor webinars en digitale excursies. Dat 
was vast niet makkelijk, dus des te knapper hoe jullie toch met leuke alternatieven zijn gekomen. 
 
Ook voor ons, als 35e bestuur zal het een uitdaging worden om te gaan met de onzekerheid van de 
coronamaatregelen en om toch onze leden tegemoet te komen met passende alternatieve activiteiten. 
Hoewel er voor veel dingen uiteindelijk vaak een passend alternatief is, is de grootste kanttekening bij 
mijn gehele begroting aankomend jaar toch “als het maar door kan gaan”. 



Dit is lastig, maar tegelijkertijd uitdagend voor ons als bestuur en ik weet zeker dat er alsnog genoeg 
activiteiten zijn die we wel gaan organiseren. Onder het toeziend oog van Laura en Delilah als mijn 
kascommissie weet ik zeker dat dit goed zal komen. 
 
Mijn doelen voor aankomend jaar zijn allereerst het behouden van onze sponsorrelaties. Ik ben met 
Lotte bij Hertoghs langs geweest voor de voortzetting van onze sponsorovereenkomst en ik ben 
vanochtend met Natasha naar Allen & Overy geweest. Bij Lumen zal ik ook binnenkort langsgaan. Ik 
vind het belangrijk dit jaar dat onze sponsoren ook in verband met de coronaregels passende manieren 
krijgen aangeboden om met onze leden in contact te komen. Hierover zal ik dan ook met hen in 
gesprek gaan. Ook zal ik mij dit jaar inzetten voor het vinden van nieuwe sponsoren en samen met hen 
te kijken op welke manier Ad Informandum iets voor hen kan betekenen. 
 
Daarnaast wil ik de sociale media van Ad Informandum serieus oppakken en vaak en veelzijdig 
posten. Ik denk dat het belangrijk is dat onze social media- pagina’s weerspiegelen wat Ad 
Informandum is en doet en waar we voor staan. Dit wil ik laten zien door zowel veel te posten over 
onze sociale activiteiten, als de inhoudelijke. Ook heeft Hertoghs interesse getoond in promotie door 
middel van Instagram, dus dat is ook een optie die ik verder uit wil werken dit jaar. 
 
Daarnaast zijn we van plan om de site te vernieuwen en te verbeteren, vooral op het gebied van in-en 
uitschrijvingen zou het erg prettig zijn als dat geautomatiseerd zou kunnen worden. Hier hebben we 
ook een bedrag voor vrijgemaakt. 
 
Ik heb er zin in om deze plannen te gaan verwezenlijken en heb er vertrouwen in dat we dit jaar Ad 
Informandum weer een stukje bekender, beter en groter gaan maken.  
 
Afsluitend,  ben ik ontzettend blij met mijn medebestuursgenoten, en weet ik zeker dat wij een 
ontzettend mooi en spannend jaar tegemoet gaan waar we alle zeven veel van gaan leren en vooral van 
gaan genieten. Ik heb er zin in en we gaan er samen een mooi jaar van maken. 
 
Vragen: 
 
Jerom: zijn er al concrete plannen met betrekking tot het vernieuwen van de website? 
Maud: nog niet.  
Lotte: we willen gaan kijken hoe een andere vergelijkbare studievereniging (bijvoorbeeld Eggens) de 
website heeft gemaakt?  
Floris: ik heb een tip.Probeer eerst vast te stellen wat het de vereniging gaat opleveren om de website 
te vernieuwen. Zal het extra leden opleveren? Als er te weinig resultaat in zit dan kun je je afvragen of 
het zin heeft.  
 
Bastian: klopt het dat er voor het alumni diner duizend euro is begroot?  
Maud: Het is de bedoeling dat de alumni een korting wordt gegeven. 
 
Elise: ik vind dat de kosten voor het bestuursweekend niet op de begroting zouden moeten.  
Floris: daar ben ik het niet mee eens. 
Jerom: ik ook niet.  
Elise: de meningen zijn daarover verdeeld, maar mijn boodschap is dat jullie hierover moeten 
nadenken.  
 
Bastian: er is vijf jaar lang elk jaar 750 euro gespaard voor het lustrumjaar, maar op de begroting staat 
een bedrag van 4200 euro, hoe kan dat? 
Maud: dat staat op onze spaarrekening, dus we hebben waarschijnlijk maar vier jaar gespaard voor het 
lustrumjaar.  
 



iv. Commissaris Extern Martijn Vos 
 
Waarde 34ste, overige aanwezigen en kijkers thuis, 
 
Voordat ik begin, een woord van dank aan het vorige bestuur voor hun werk het afgelopen jaar en voor 
het vertrouwen om mij komend jaar deze functie te laten vervullen. In het bijzonder bedankt Bastian, 
voor de begeleiding tijdens de overdracht in aanloop naar deze avond en je betrokkenheid bij mij en 
ons nieuwe bestuur.  
 
Gezien de huidige situatie zal komend collegejaar een extra uitdaging worden, voor het hele 35ste 
maar ook zeker voor mij als Commissaris Extern. Om te beginnen met de symposia; het is voorlopig 
onzeker wat er wel en niet mogelijk zal zijn met betrekking tot grote groepen in dezelfde ruimte. Toch 
ben erop gebrand om van de symposia een succes te maken, en ik heb er vertrouwen in dat voor de 
huidige problematiek oplossingen zullen worden gevonden. Wat betreft thema’s voor de symposia heb 
ik al een aantal ideeën die zowel voor strafrechtstudenten als voor criminologiestudenten erg 
interessant zijn. Het is wat mij betreft ook belangrijk om met beide groepen studenten binnen Ad 
Informandum rekening te houden hierbij. 
 
Wat betreft grote groepen mensen in dezelfde ruimte geldt eigenlijk hetzelfde voor de carrièredag. Het 
is erg jammer dat de carrièredag afgelopen voorjaar niet heeft kunnen plaatsvinden. We zullen moeten 
afwachten wat er mogelijk gaat zijn tegen die tijd in het nieuwe jaar. In ieder geval hebben we wat in 
te halen wat dit betreft dus ik ben zeker van plan om een extra gaaf evenement neer te zetten. 
 
Van de drie grote evenementen onder mijn directe verantwoordelijkheid is de alumni-activiteit het 
verst weg, namelijk traditiegetrouw de eerste vrijdag van juni. Ook dit heeft afgelopen jaar niet kunnen 
plaatsvinden ondanks veel voorbereidend werk van Bastian. Ik ben voornemens om alle alumni hier 
komend jaar, net als voorgaande jaren, van een mooie en culinair hoogstaande avond te voorzien met 
drank die rijkelijk vloeit. 
 
Kortom, ik zie uit naar de samenwerking met de symposiumcommissie en de career eventcommissie, 
waar de aanmeldingen overigens voor geopend zijn. Ook heb ik alle vertrouwen in de samenwerking 
met de 6 dames hier om er een onvergetelijk lustrumjaar van te maken.  
 
Dank u wel. 
 
v. Commissaris Intern Lotte Wolf 
 
Beste aanwezigen, 
 
Allereerst wil ik het 34e bestuur bedanken en in het bijzonder mijn voorgangster Delilah Migchelsen 
voor onder andere al haar inspanningen met betrekking tot de excursies en pleittrainingen.  
Als Commissaris Intern zal ik gaan over de excursie- en pleitcommissie.  
In zijn algemeenheid zal ik voorborduren op hetgeen mijn voorgangster al heeft ingezet, namelijk de 
structuur binnen de commissies. Structuur van de pleittrainingen en contact dat reeds in gang is gezet 
met instanties voor de excursies en pleittrainingen.  
Een van mijn doelen dit jaar wat betreft de pleittrainingen is om elke maand een pleittraining te gaan 
organiseren en deze aan het einde van het collegejaar af te sluiten met een pleitwedstrijd waarbij leden 
een certificaat kunnen behalen die een x aantal pleittrainingen hebben gevolgd. Voor nu staan er twee 
pleittrainingen gepland: oktober Kuyp Baar en in december Ficq. Er zal contact opgenomen worden 
met kantoren die eerder pleittrainingen hebben verzorgd. Ook zal ik trachten om nieuwe kantoren te 
benaderen en op die manier het bereik van Ad Informandum te vergroten. Gezien de trainingen 
idealiter op de advocatenkantoren zelf plaatsvinden zal ik hiervoor Utrechtse kantoren gaan benaderen.  
 
Wat betreft de excursies sta ik dit jaar voor een grote uitdaging in verband met de corona.  Voor nu 
staat de eerste excursie gepland op 18 september, namelijk Inforsa. Echter een andere excursie die vast 



stond voor oktober is onlangs geannuleerd door SVG zelf helaas. Hiervoor in de plaats is reeds contact 
gemaakt met Slachtofferhulp Nederland. Mijn voorgangster was in contact met het leger over een 
mogelijke excursie eventueel in samenwerking met Urios. Ook lijkt het mij zodra corona het toelaat 
wederom een excursie zoals de escaperoom bij gajes in de bajes te organiseren. De reactie hierop vorig 
jaar was erg positief en de banden tussen leden werd hierdoor erg versterkt. Andere ideeën zijn zoal 
excursies naar de FIOD, verder contact met de politie over het deelnemen aan een ME training en 
wellicht een kijkje nemen bij een rechter-commissaris of arrestatieteam. Ook speelt een idee van 
excursies afwisselen met gerichte masterclasses zich af in mijn hoofd. Echter de invulling hiervan 
moet nog worden uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het opmaken van een pleitnota, 
clientgesprekken, sollicitatietraining, etc. 
 
Daarnaast is er dit jaar sprake van een lustrum jaar dus zou het geweldig zijn om samen met 
commissaris Lustrum Jitske Kranendonk een lustrumexcursie te organiseren.  
Ook zal de organisatie rondom het NSPC dit jaar zorgen voor creatieve oplossingen. Ik ben zeker 
voornemens om de verscheidene verenigingen te benaderen en te starten met de planning van het 
NSPC. Of het evenement dit jaar kan plaatsvinden zullen we gaan mee maken.  
Tenslotte zal ik dit jaar verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de website. Van het 34e bestuur 
hebben wij vernomen dat deze website niet meer optimaal functioneert. Hierom zal ik onderzoek gaan 
verrichten naar eventuele noodzakelijke vernieuwingen samen met het 35e bestuur en zodoende de 
website vernieuwen.  
 
Ik zou graag willen eindigen met dat ik erg veel zin heb in het bestuursjaar samen met mijn 
mede-bestuurs-jaar. We hebben allen creatieve ideeën en een hoop enthousiasme dus het belooft een 
mooi 35e jaar van Ad Informandum te gaan worden. 
 
Vragen 

Floris: is het een idee om de pleittrainingen van Ad Informandum te combineren met de nationale 
variant (NSPC)?  
Lotte: dat lijkt mij een goed idee. Ik ga kijken of dit mogelijk is en ook zal ik kijken hoe het er dan uit 
moet gaan zien.  

vi. Commissaris Sociale Activiteiten Nienke Huisman 
 
Allereerst wil ook ik het 34ste bestuur ontzettend bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Het is 
mede door jullie enthousiasme dat ik zonder twijfel voor deze functie heb gesolliciteerd en hier nu met 
trots sta. Bedankt! Dan in het bijzonder nog even een bedankje richting mijn voorganger Hugo! Ik heb 
het afgelopen jaar met veel plezier met jou samengewerkt in de reiscommissie en ik denk dat wij er 
trots mogen zijn op wat wij het afgelopen jaar hebben neergezet. 
 
Want ja, een reis naar New York City, dat wordt moeilijk te evenaren. Helaas denk ik dat vooral ik in 
mijn functie wordt belemmerd door Corona het aankomende jaar. Sociale activiteiten zijn belangrijk 
maar zijn geen prioriteit bij de Universiteit. Dit is uiteraard geen reden om niet mijn uiterste best te 
gaan doen. Het aankomende jaar ga ik proberen de leden zoveel mogelijk bijeen te brengen. Zij dit bij 
ledenborrels, kroegcolleges of kennismakingsavonden. Ik vind immers het mooiste aan een vereniging 
dat studenten, en in bijzonder eerstejaars, een plek vinden waar zij terecht kunnen, zichzelf kunnen 
zijn en bovenal vrienden kunnen maken. 
 
Ik zal positief op dit jaar terug kijken als ik hier aan heb kunnen bijdragen. Als ik zie dat mensen 
elkaar gevonden hebben en met plezier naar ad informandum activiteiten komen. Over de reizen ga ik 
op dit moment niet te veel valse hoop wekken. Hoogstwaarschijnlijk gaat het moeilijk worden twee, 
verre, reizen te organiseren. Maar ook op dit gebied ga ik mijn uiterste best doen en beloof ik alle 
opties na te gaan. 
 
Ik heb ontzettend veel zin in het aankomende jaar en kan niet wachten om te beginnen. 



 
vii. Commissaris Lustrum Jitske Kranendonk 
 
Als commissaris lustrum is het mijn taak om het lustrumjaar tot een succes te maken. Tijdens dit 
lustrum hoop ik terug te blikken op 35 mooie jaren.  
 
Ik hoop op een geweldige commissie, van 2 à 3 man of vrouw sterk. Waarmee ik hoop dit lustrum 
groots aanpakken. Mijn doel is om de activiteiten van Ad Informandum naar een ander level te tillen 
door deze in het kader van het lustrum aan te kleden. 
 
Ook willen we dit jaar onze leden raken. Ik wil laten zien wat Ad Informandum allemaal te bieden 
heeft en een gevoel van verbondenheid creëren onder de leden. Ik denk namelijk dat dit iets is wat veel 
leden ( en studenten in het algemeen) zoeken, zeker in deze Coronatijd.  
 
Ik wil ook de sponsoren bij het lustrum te betrekken. Hierom zijn zij uitgenodigd bij de 
openingsreceptie. Dit ook in het kader van verbondenheid binnen de vereniging. 
 
Denk eraan: 23 september is de openingsreceptie van het lustrumjaar. Wacht niet te lang met 
inschrijven, er zijn namelijk maar een beperkt aantal plekken beschikbaar! 
 
Vragen 
 
Jerom: klopt het dat je je als alumni kunt inschrijven voor de lustrumreceptie?  
Jitske: in totaal is er plek voor 25 man en tot nu toe heeft maar één lid zich aangemeld, de rest is 
oud-bestuur en vanwege de beperkte plekken willen we nu voorrang geven aan leden en vragen wij 
oud-bestuursleden om indien dat nodig zou zijn, hun plekje af te staan aan leden.  
 
Laura: welke andere activiteiten ga je nog meer organiseren? 
Jitske: dat is nog geheim.  

12. Goedkeuring Kascommissie 

Goedgekeurd. 

13. Vaststelling leden Raad van Advies 2020-2021 

Natasha: bij deze benoem ik Paula Oldhoff en Bastian van Erk als leden van de Raad van Advies voor 
het jaar 2020-2021.  

14. Vaststelling Kascommissie 2020-2021 

Natasha: bij deze benoem ik Delilah Migchelsen en Laura van Bavel als leden van de Kascommissie 
voor het jaar 2020-2021.   

15. Vragen/opmerkingen 

Floris: is het duidelijk dat ‘het Pandje’ de stamkroeg van Ad Informandum is?  
Jitske: niet per se. 
Floris: je kunt hier voor meer dan vier personen reserveren dus dat is iets om in het achterhoofd te 
houden met het oog op de te organiseren borrels.  

16. Sluiting 

Natasha: bij deze sluit ik de Algemene Ledenvergadering. 



 
 


