
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Studievereniging Ad Informandum 

Donderdag 12 september 2019, Drift 21 lokaal 105. 

 

Aanwezig:  

(Oud bestuur) Jerom van Dijk, Floris Verschoor, Kirsten Heins, Renée de Dobbelaere, Bram Griffioen 

(Nieuw bestuur) Paula Oldhoff, Chelsey Delpeche, Laura van Bavel, Bastian van Erk, Delilah Migchelsen, 

Hugo Vuijk  

(Leden) Elise van Kluijve, Erwin Meering, Chiara Massaro. 

Notulist: Chelsey Delpeche (ter vervanging van Laura van Vuuren). 

 

Agenda 

1. Opening 

 

Opening om 19:34. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

3. Goedkeuring notulen 13 maart 2019 

 

Notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Goedkeuring Kascommissie 

 

Goedgekeurd. 

 

5. Evaluatie XXXIIe bestuur 

 

                  i. Praeses Jerom van Dijk 

                  ii. Fiscus Floris Verschoor 

                  iii. Commissaris Extern Kirsten Heins 

                  iv. Commissaris Intern Renée de Dobbelaere 

                  v. Commissaris Sociale activiteiten Bram Griffioen 

 

i. Praeses Jerom van Dijk: 

 

Aan het eind van het collegejaar was het weer tijd voor de jaarlijkse driehoekslezing. Dit is een 

activiteit die naar mijn mening erg interessante mogelijkheden biedt, maar waar we ook kritisch op 

moeten blijven. Een onderwerp vinden dat op het snijvlak ligt van het notariële, privaatrechtelijke en 

strafrechtelijke is niet altijd even makkelijk. Dit jaar is dat toch gelukt in de vorm van ethiek en 

moraliteit. Dit was een mooie kans om de morele dilemma’s die voorkomen in de rechtsgebieden tegen 

elkaar af te zetten, maar het contrast van de besproken onderwerpen was wellicht wat te groot. Het 

moet voor de leden van de verschillende verenigingen wel interessant en waardevol blijven om naar 

het evenement te komen. Het is dus verstandig om waakzaam te blijven dat de manier van presenteren 

en de aard van de onderwerpen die de sprekers aanhalen niet te ver uiteenlopen.  

In het URSO is op het moment enige onrust over het carriereplatform dat wordt opgezet door de 

career officer. Er bestaat de vrees dat dit platform zal afdoen aan de rol van de studieverenigingen in 

de banenmarktoriëntatie van de student. De career officer wil met ons samenwerken om dit platform te 



realiseren, maar hierbij is het van belang om terughoudend te zijn. Komend jaar zullen we zien hoe dit 

gaat uitpakken.  

Op REBOniveau speelt met name de invulling van de evenementen van komend jaar. Afgelopen jaar 

was één van de evenementen het verkiezingsevenement. Dit zal komend jaar, zonder verkiezingen, 

vanzelfsprekend niet worden georganiseerd. De afweging zal worden gemaakt of er dan maar twee 

REBObrede evenementen zullen zijn, of dat wellicht wordt gekozen voor een sociaal evenement. Ook 

dit zal in het komend collegejaar besloten moeten worden. 

Verder wil ik graag nog opmerken dat ik tevreden ben met de staat van de vereniging. Er wordt weer 

gebouwd aan contact met het WPI en de banden met de andere studieverenigingen uit het URSO en 

van de andere REBO-departementen zijn sterk aangehaald. Graag moedig ik mijn opvolger dan ook 

aan om deze lijn voort te zetten. 

 

ii. Fiscus Floris Verschoor: 

 

Lieve leden, bestuur XXXIV, bestuursgenootjes en andere aanwezigen, 

De jaarrekening heb ik zojuist toegelicht, maar nu is het aan mij om even terug te blikken op het 

afgelopen bestuursjaar. Ik denk dat we kunnen stellen dat Ad Informandum het wat betreft de 

financiën goed heeft gehad. Iedereen die mij met de betaalpas tekeer heeft zien gaan bij de 

ledenborrels en de buitenlandreizen weet dat het aanstellen van mij als Fiscus niet zonder risico’s is. 

Onder het mom van “nog eentje dan” en “ja dat kan wel joh” geef ik mijn beleid gevoelsmatig vorm 

in de praktijk. Gelukkig heeft u kunnen zien dat de vereniging daar op geen enkele wijze onder heeft 

hoeven lijden. Het enige wat nodig was, was er aan de andere kant van de balans een paar cijfers bij 

zien te sprokkelen. En dat is gelukt! Aan het begin van het collegejaar was ik optimistisch wat betreft 

de nog te verwerven sponsorgelden en het oprichten van een commissie die daadwerkelijk iets te doen 

zou hebben en ik ben erg blij dat ik dat optimisme niet teleur heb hoeven stellen. Met drie nieuwe 

samenwerkingspartners: advocatenkantoren De Brauw en Ivy Advocaten en detacheerbureau DPA 

Professionals hebben wij Ad Informandum meer houvast in de praktijk én een aardig zakcentje 

meegegeven.  

Daarnaast heb ik samen met Kirsten het Career Event georganiseerd, waarvan ik hoop dat het de 

komende jaren uit de kinderschoenen kan treden door meer geld beschikbaar te stellen voor dit 

evenement en het grootser op te zetten. Het was ontzettend gaaf om het Career Event te organiseren, 

al ging het niet altijd gemakkelijk. Het aantal deelnemers was uiteindelijk niet verpletterend, maar ik 

ben blij dat iedereen die er was er ontzettend van heeft genoten. Renée heeft er zelfs nog een stage uit 

weten te slepen.  

Dat brengt me bij het persoonlijke vlak. Ik heb het echt heel erg leuk gevonden om samen met jullie 

het XXXIIIe bestuur te mogen zijn. Bij jullie heb ik liefde gevonden, ons plezier ging veel verder dan 

de banden van collega’s en de narigheid blijft tussen ons gezegd en gezwegen.  

Bestuur XXXIV, succes, en als het niet leuk is, maakt niet uit: het duurt maar een jaar. Nog een laatste 

woord aan mijn opvolger Laura: ik denk dat je het erg goed gaat doen als Fiscus en ik ben benieuwd 

om te zien hoe je de taken op je gaat nemen. Je hebt na de overdracht en het bespreken van de 

jaarrekening nu wel duidelijk dat we financieel erg gezond zijn, dus wees niet bang om af en toe wat 

uit te geven, zelfs als we aan het einde van het jaar verlies draaien, hebben we de laatste jaren genoeg 

reserves opgebouwd.  

 



Bedankt 

 

iii. Commissaris Extern Kirsten Heins: 

 

Lieve leden en overige aanwezigen,  

 

Toen ik een jaar geleden aan dit avontuur begon, had ik een aantal doelen gesteld. Allereerst wilde ik 

een nieuw format introduceren bij de symposia, waarbij voldoende ruimte zou zijn voor een heuse 

discussie. Daarnaast was het mijn plan om het carrière-event weer nieuw leven in te blazen en om 

opnieuw een geslaagd alumnidiner te organiseren. Met trots kan ik zeggen dat ik deze doelen heb 

bereikt. Dit heb ik uiteraard niet alleen gedaan, maar samen met de symposiumcommissie en mijn 

bestuursgenoten. En dan kom ik ook meteen bij een belangrijke les die ik uit dit bestuursjaar heb 

getrokken, namelijk dat je zóveel kunt bereiken zolang je maar op een goede manier met elkaar 

samenwerkt.  

 

Na het succes van de eerste twee symposia, stond ik voor de uitdaging om het collegejaar succesvol af 

te sluiten met een laatste symposium over de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Het 

is een evenement geworden waar alle doelen die ik mijzelf gedurende dit jaar heb gesteld, 

samenkwamen. Zo verliep de promotie stukken beter dan bij de andere symposia, werd de avond op 

een boeiende manier aan elkaar gepraat door niemand minder dan professor Ferry de Jong, en sloten 

we het symposium af met een spetterende discussie.  

 

Tijdens de organisatie van het laatste symposium, begonnen ook de plannen voor het carrière-event 

vorm te krijgen. Ik moet eerlijk zeggen dat de meeste credits voor dit evenement naar onze fiscus 

Floris gaan. Hij heeft zich enorm ingespannen en dat heeft ervoor gezorgd dat we met succes kunnen 

terugkijken op de carrière-dag. Graag geef ik mijn opvolger dan ook de volgende tip mee: durf een 

beroep te doen op je mede-bestuursgenoten als je zelf even veel te druk bent. Het is namelijk geen 

falen, sterker nog, het geeft aan dat je het gezamenlijke resultaat boven je eigen trots kan zetten en dat 

is wat mij betreft alleen maar een teken van kracht.  

 

Tot slot het alumnidiner: ik denk dat ik hier zeer kort over kan zijn. Omdat het vorig jaar erg goed 

beviel bij Restaurant De Branding, heb ik ervoor gekozen het alumnidiner ook dit jaar daar te houden. 

We hebben met een mooie groep genoten van een heerlijk diner.  

 

Na een jaar hard werken zit mijn bestuursjaar erop. Ik heb genoten van alles wat ik samen met deze 

lieve mensen heb mogen meemaken. Vol plezier en enthousiasme zijn we er keer op keer, ondanks de 

soms moeilijke momenten, samen tegenaan gegaan en daar ben ik trots op. Zoals ik al zei, besturen 

doen je samen! En ik ben maar wat blij dat ik dat dit jaar met deze groep heb mogen doen.  

 

En dan mijn opvolger: Bastian van Erk. Met het volste vertrouwen geef ik het stokje aan je door. 

Tijdens het wisselweekend heb ik je wat beter leren kennen, en heb ik mogen ontdekken dat je een 

ontzettend sociale gozer bent. Wat mij betreft een aanwinst voor de vereniging. Ik kijk uit naar alle 

mooie evenementen die je dit jaar gaat neerzetten en wens je daarbij alle succes!  

 

iv. Commissaris Intern Renée de Dobbelaere: 

 

Beste leden en andere aanwezigen, 



De tijd is hard gegaan en hier zitten we dan als bestuur weer op onze laatste ALV om het jaar te 

overzien. Als ik iets geleerd heb het afgelopen jaar over ALV’s is dat mijn pak veel te strak zit om zo 

lang rechtop te zitten en dat iedereen halverwege de tijd al reikhalzend uitkijkt naar de borrel. 

Daarbij is Brum de volgende spreker en hij zal ongetwijfeld zijn hele arsenaal aan bijzinnen vanavond 

op ons botvieren.  

Ik zal het daarom kort houden. 

In Maart heb ik een overzicht gegeven van wat er de maanden daaropvolgend op het activiteiten 

programma van Ad Informandum zou staan: De NSPC, hiervoor zijn voorrondes georganiseerd en 

natuurlijk de landelijke wedstrijd, pleittraining van Stijn Franken, een bezoek aan de vd Hoeven 

kliniek, kantoorbezoek aan Hertoghs en een rechtspraakdag. 

Zowel de NSPC als de pleittraining waren erg succesvol. Vanwege persoonlijke omstandigheden kon 

ik niet bij de pleittraining zijn maar de NSPC was zeker mijn hoogtepunt van het jaar en ik heb hier 

enorm van genoten. 

Helaas zijn niet al deze dingen gerealiseerd. Hertoghs is er niet van gekomen omdat het contact van 

hun kant ontzettend stroef liep. Dit heb ik ook al aangegeven afgelopen Maart. Ook de rechtspraakdag 

wilde niet slagen omdat het erg lastig bleek een bezoek aan het OM en de RB te combineren. 

Daarnaast kwamen de excursies in het gedrang met een derde Symposium, een korte reis die toch best 

lang was en het Career Event. Wat mij betreft geen problemen want deze activiteiten waren immers 

ook erg sterk en inhoudelijk interessant. 

Waar we wel wederom pech mee hadden was afzegging door de andere partij, ditmaal de van der 

Hoeven Kliniek. Zij lieten een dag van te voren weten dat het vanwege interne omstandigheden niet 

mogelijk was ons te ontvangen. Ze hebben toegezegd ons dit collegejaar te ontvangen. Ik heb ze 

daarna nog geprobeerd te strikken voor September maar dit kwam dan helaas ook weer niet uit. Ik 

hoop daarom dat mijn opvolgster wel een datum eruit krijgt bij ze omdat het wel een unieke excursie 

zou zijn. 

Mijn opvolgster is Delilah, die ik al een jaar heb mogen meemaken in de Excursie- en pleitcommissie. 

Je zou kunnen zeggen dat zij vanwege deze commissies eigenlijk al alles weet van de functie 

Commissaris Intern. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in haar en wens haar veel plezier en 

bovendien succes. 

Dan rest mij alleen nog het woord tot mijn bestuursgenoten te richten. Ondanks dat ik af en toe 

gevloekt, getierd en hier en daar de groepschat verlaten heb,  heb ik vooral genoten van jullie en alle 

mooie activiteiten. Absolute hoogtepunten waren voor mij; het gehele cobo-seizoen (ja ook toen ik uit 

mijn pakbroek ben gescheurd), onze Sinterklaasviering, Barcelona, allebei de bestuursweekenden en 

eigenlijk elke avond dat we lamlendig gezopen hebben op de Zadelstraat om vervolgens natuurlijk 

NIET uit te gaan tot grote ergernis van Brum. En omdat dit natuurlijk helemaal niet het einde is van 

onze band ga ik er verder ook geen sentimentele woorden aan vuilmaken (dat komt wel als we zo 

enigszins beschonken in de Rex staan). 

v. Commissaris Sociale activiteiten Bram Griffioen: 

 

De vorige ALV lijkt alweer ver in het verleden. Mijn zwaartepunt lag vooral in dit eerste half jaar met 

de lange reis en het gala. Het tweede half jaar heb ik besteed aan de korte reis. Ad Informandum 

reisde deze keer af naar Barcelona. De korte reis liep tegen wat problemen aan qua hoeveelheid 

inschrijvingen. De vliegtickets al geboekt, was dit een klein probleempje. Desalniettemin hebben we 



uiteindelijk de reis bijna vol gekregen, slechts twee plekken bleven over. Om deze reden is er ook 

enigszins een tekort ontstaan bij de korte reis. De reis was verder erg memorabel, met een uitstapje 

naar de Montserrat, hetgeen het natuurlijk helemaal afmaakte. De korte reis duurde vijf dagen, niet 

echt een korte reis dus. Deze korte reis hebben we geprobeerd het programma iets vrijer te laten dan 

in Rusland. Dit is goed bevallen bij de deelnemers. 

De RAG-week was een groot succes met de traditionele karaoke. De zangers hebben samen een mooi 

bedrag bij elkaar geraapt wat ten goede is gekomen bij de strijd tegen de ziekte van Hutchinson.  

Door omstandigheden heeft slechts één kroegcollege plaatsgevonden, niettemin was dit een erg 

leerzame ervaring en hebben mensen een kijkje kunnen nemen in de keuken bij Bart Nitrauw, 

persofficier van Justitie.  

Aan het einde van het jaar heeft de commissiebedankdag plaatsgevonden. Hierbij hebben wij de 

commissieleden meegenomen op de boot. Een grote voorraad aan drank en hapjes was aanwezig. De 

singel is twee uur onveilig gemaakt door een zingend Ad Informandum.  

Ik wil mijn opvolger heel veel succes wensen en sta hem met het volste vertrouwen mijn positie af.  

 

6. Toelichting op het financieel jaarverslag 

 

Floris ligt het toe. Floris heeft ook aangegeven dat de kosten voor het ledenweekend op kosten van Ad 

Informandum worden gedaan, omdat er een overschot was.  

 

7. Introductie XXXIIIe bestuur 

 

8. Decharge XXXIIe bestuur 

 

9. Installatie XXXIIIe bestuur 

 

10. Een blik op 2019-2020 

 

                  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: 

 

Ook namens het XXXIVe bestuur wil ik jullie van harte welkom heten op deze zogenoemde WisselALV. 

Een speciale avond, want na een paar weken het XXXIVe “KB” te zijn geweest, is het dan toch 

eindelijk het moment aangebroken dat we officieel het stokje van jullie hebben overgenomen, en we nu 

daadwerkelijk het bestuur van studievereniging Ad Informandum zijn. Ad Informandum kende ik niet 

toen ik begon met studeren hier in Utrecht, maar al vrij snel tijdens mijn eerste jaar maakte ik kennis 

met deze vereniging. Er werd namelijk een reis georganiseerd door Ad Informandum en daar wilde ik 

graag bij zijn. Voorwaarde was echter wel dat je lid moest zijn van de vereniging, en zo geschiedde. Ik 

werd lid. Na deze fantastische reis, waarin ik de leden en de vereniging beter leerde kennen, wilde ik 

graag ook ‘actief’ worden. In mijn tweede jaar heb ik de symposiumcommissie gedaan en in het 

afgelopen jaar heb ik de ad informatiecommissie gedaan. Samen met Laura, Natasha, Elise en Jitske 



hebben we drie ad informaties uitgebracht. Het was een jaar waarin ik veel geleerd heb en waar de 

ervaringen zeker nuttig zullen zijn voor komend jaar. Toen ik in mei de vacatures voor het bestuur van 

Ad Informandum zag, dacht ik, dit wil ik doen. Na de opmaat van deze twee commissies, is dit een 

fantastische uitdaging om komend jaar de functie van Praeses op me te nemen. En hier zit ik nu dan 

als Praeses van het XXXIVe bestuur der Ad Informandum.   

Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om het vorige bestuur hartelijk te bedanken voor 

hun tomeloze inzet en energie die ze afgelopen jaar in deze fantastische vereniging hebben gestoken. 

Allereerst mijn voorganger, Jerom, wil ik bedanken. Als Praeses heb je het namelijk ontzettend goed 

gedaan afgelopen jaar. Het clubje van zes mensen heb je eigenlijk het gehele jaar als een eenheid 

laten functioneren, ondanks dat iedereen anders is en dat niet altijd de neuzen de zelfde kant op 

stonden. Daarbij heb je Ad Informandum bij de URSO vergaderingen goed mee laten doen waarbij we 

als vereniging meer naamsbekendheid gekregen, en de andere verenigingen niet zomaar meer om Ad 

Info heen kunnen. Ook wil ik je bedanken voor je hulp tot dusverre. Bij vragen bijv. ben je altijd bereid 

me te helpen en mee te denken, en dat waardeer ik!  

Helaas kan Laura er vanavond niet bijzijn. Toch wil haar nog even bedanken. Afgelopen jaar was niet 

altijd makkelijk voor je, met alles wat er op persoonlijk vlak zich allemaal voor deed. Toch is het 

gelukt om met de Ad Informatiecommissie drie krantjes te produceren. Soms ging dat niet helemaal 

van een leiendakje, maar het is gelukt! We did it! De vergaderingen waren daarbij altijd gezellig 

samen met Natasha, Elise en Jitske.  

Floris ook jou wil ik bedanken. Als fiscus van het XXXIIIe bestuur heb je namelijk een geweldige 

prestatie geleverd door het binnen halen van meerdere nieuwe sponseren! De lat heb je wat dat betreft 

erg hoog voor ons gelegd om te kunnen evenaren.  

Dat brengt me bij de Commissaris Extern, Kirsten. De symposia van afgelopen jaar waren gevarieerd 

en erg leuk om naar te luisteren. De diversiteit wat betreft de sprekers zorgden steeds voor 

interessante gesprekken en discussies achteraf. Met precisie en een drive heb je er voor gezorgd dat 

het een groot succes is geworden, waarvoor dank! 

Ook Renée wil ik graag bedanken! Als commissaris Intern heb je het afgelopen jaar ontzettend veel 

leuke activiteiten en pleittrainingen georganiseerd. Zo waren er allemaal verschillende activiteiten die 

allemaal erg leuk en interessant waren.  

Als laatste wil ik graag Bram bedanken. Samen met je reiscommissie heb je twee fantastische reizen 

georganiseerd naar Rusland en naar Barcelona. Helaas kon ik bij de reizen niet aanwezig zijn, maar 

uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat het geweldig was en dat de reizen een waar succes 

waren! Hopelijk kunnen wij aan het einde van het jaar ook terug kijken op twee geslaagde reizen.  

 

Dan wil ik graag nog kort van deze gelegenheid gebruik maken om nog even een blik te werpen op het 

komende jaar. Allereerst hoop ik dat ik de andere bestuursleden van het XXXIVe kan bijstaan wanneer 

nodig en ze te kunnen helpen met het realiseren van hun doelen die zij voor komend jaar hebben 

gesteld. Ook zou ik graag de banden met andere studieverenigingen willen versterken zodat daar 

eventueel mooie samenwerkingen uit voort kunnen komen. Natuurlijk is de speciale vriendschap 

tussen Ad Info en Urios er al, en ook dit jaar zullen we ons best blijven doen deze in stand te houden 

en te koesteren. Ook wil ik, net zoals mijn voorganger Jerom, actief participeren in de REBO- en 

URSO vergaderingen.  

Tot slot, ik heb ontzettend veel zin in komend jaar en ik heb er vertrouwen in dat we een geweldig jaar 

zullen hebben met z’n zessen! 

 

ii. ab Actis Chelsey Delpeche: 

 



Allereerst wil ik het vorige bestuur en vooral mijn voorganger, Laura van Vuuren bedanken. Ze heeft 

altijd vertrouwen in mij getoond en dat waardeer ik ten zeerste. Ook de andere bestuursleden van het 

XXXIIIe en zelfs de leden van het XXXIIe bestuur hebben mij vooruit geholpen.  

 

Eén van mijn taken als ab Actis betreft het op de hoogte stellen van onze leden, alumni en sponsoren 

van de verschillende activiteiten die wij op de planning hebben. Het is nu aan mij om de leuke 

activiteiten, reizen en borrels te verspreiden. Ik wil voor een soepele communicatie zorgen tussen de 

leden en Ad Informandum. Ik hoop hen dan ook allen blij te maken met mijn weekmails. 

 

Naast het informeren en beantwoorden van de leden, heb ik ook als taak om het ledenbestand bij te 

houden. Laura heeft hier al heel veel aan gedaan. Ik ben nu druk bezig met het verwerken van de in- 

en uitschrijvingen die zijn binnengekomen. Ik wil het ledenbestand helemaal op orde krijgen, teneinde 

een soepel verloop te bewerkstelligen voor het aankomende bestuur en het bestuur dat ons weer zal 

opvolgen.  

 

Hiernaast wil ik ook weer, samen met de commissieleden, drie mooie edities van de Ad Informatie 

uitbrengen. Om de Ad Informatie zo goed mogelijk tot stand te brengen, zal ik ook een cursus volgen. 

De edities van de voorgaande jaren waren al ontzettend interessant en informatief, dus ik weet dat ik 

mijn beste beentje voor moet zetten en dit doe ik dan ook met plezier. 

Ik kijk erg uit naar dit jaar en samen met mijn mede-bestuursleden hoop ik er een mooi jaar van te 

maken bij Ad Informandum. 

 

iii. Fiscus Laura van Bavel: 

 

Allereerst wil ik graag mijn voorganger Floris bedanken voor zijn werkzaamheden als fiscus het 

afgelopen collegejaar. Hij heeft het afgelopen jaar veel successen gehad met de acquisitie van 

verschillende sponsoren. Daarnaast heeft hij onder andere ook de financiën van Ad Informandum in 

goede banen geleid. Floris is een goede inspiratie voor mijn start als fiscus.   

Dat brengt mij op mijn plannen voor het aankomend bestuursjaar. Als fiscus ben ik verantwoordelijk 

voor een correcte en integere boekhouding. Tevens mag ik mij dit komend jaar ook inzetten voor het 

sponsor- en promotiebeleid. Ik heb een paar doelen op papier gezet, die ik graag nu puntsgewijs wil 

behandelen. 

Mijn eerste doel is het verder oppakken van het promotie- en social media beleid. Omdat het 

collegejaar weer begonnen is, zijn we al begonnen met het werven van nieuwe leden. De vacatures 

voor commissies worden door ons gedeeld op allerlei openbare kanalen en de komende tijd zullen wij 

vaak bij de hoorcolleges langs komen voor praatjes. Het promoten van de kosteloze training Cursus 

Forensica (op 25 september) fungeert daarbij als een uithangbordje om nieuwe leden te werven. Toch 

wil ik me verder inzetten om de social media en de website op te oppakken om zo Ad Informandum 

meer in het zonnetje te zetten. 

Mijn volgende doel is de continuering en ontwikkeling van duurzame samenwerkingen met sponsoren. 

Dit doel houdt in dat ik me wil inzetten voor een sterke relatie met onze huidige en toekomstige 

sponsoren. Om het goede contact voort te zetten wil ik de komende maanden bij al onze sponsoren op 

koffiebezoek gaan. Tevens wil ik ook onze huidige sponsoren ook de kans geven om een rol te krijgen 

in Ad Informandum’s activiteiten, zoals een recruitmentborrel of in het Career Event. Voor het werven 

van nieuwe sponsoren zal ik natuurlijk wel in acht nemen dat veel advocatenkantoren gespecialiseerd 



in het strafrecht, met uitzondering van het bijzonder/fiscaal strafrecht, vaak minder geld ter 

beschikking hebben voor sponsoring. Dat weerhoudt mij niet om me de komende maanden een slag in 

de rondte te mailen en bellen.  

Daarnaast zullen Commissaris Extern en ik het komende jaar onze krachten bundelen voor het Career 

Event. We zullen hierbij gebruik maken van de ideeën en inspanningen van de sponsor- en 

promotiecommisssie. Het Career Event is een mooie kans om leden kennis te laten maken met de 

praktijk en nieuwe sponsoren aan te trekken. 

Dit resteert mij tot mijn laatste doel: degelijke financiën. Floris en Jerom zullen, beide lid van de 

Kascommissie van dit bestuursjaar, mijn handelingen als Fiscus goed in de gaten houden. Leden en 

andere geïnteresseerden  kunnen mij vanaf volgende week vragen over de begroting.  

En tot slot wil ik zeggen dat ik erg veel zin heb in het komende jaar. We gaan er een mooi jaar van 

maken! 

 

iv. Commissaris Extern Bastian van Erk: 

 

Beste leden en andere aanwezigen,  

Ten eerste wil ik het XXXIIIe bestuur bedanken voor hun harde werken afgelopen jaar en voor hun 

vertrouwen in mijn als aankomend commissaris Extern. In het bijzonder wil ik ook mijn voorgangster 

Kirsten bedanken voor het neerzetten van drie geweldig symposia.  

 

Het zal een lastige taak worden maar mijn streven is om de symposia naar een hoger niveau te 

brengen. Mijn voornaamste streven is om naast het spreken van de gasten heb een inhoudelijk 

discussie te laten voeren. Ook wil ik onderwerpen voor mijn symposia kiezen die een breed publiek 

aantrekken, hopelijk zal dit zowel veel rechtenstudenten aantrekken als studenten van sociale studies.  

 

Verder wil ik dat jaar graag een alumnidiner en een carrière dag organiseren. Het carrière event, 

waarvoor Floris en Kirsten afgelopen jaar de basis hebben gelegd, hoop ik dat jaar samen met Laura 

voor te bouwen naar een groter evenement waar studenten een beter beeld krijgen van de 

carrièremogelijkheden van het strafrecht, hierbij is het doel de onbelichte carrièrepaden in de 

schijnwerpers te zetten.  

 

Om dit alles te behalen hoop ik een gemotiveerde en geïnteresseerde commissie te vinden die mij 

ondersteunt met het behalen met de door mijn gestelde doelen.  

 

Ten slotte heb ik erg veel zin in dit drukke maar leuke jaar bij ad informandum en hoop ik samen met 

mijn andere bestuursleden de successen van ad informandum voort te bouwen.  

 

 

v. Commissaris Intern Delilah Migchelsen: 

 

Beste leden en andere aanwezigen,  

 

Allereerst wil ik het XXXIIIe bestuur bedanken en in het bijzonder wil ik mijn voorgangster Renée 

bedanken voor al haar inspanningen wat betreft de excursies, pleittrainingen en haar gezelligheid 

tijdens de vergaderingen.  

 



Als Commissaris Intern zal ik gaan over de excursie- en pleitcommissie. Helaas kunnen we het jaar 

niet aftrappen met een bezoek naar de PI in Nieuwegein, maar zullen we starten met een interessante 

cursus van Forensica. Wel wil ik proberen de PI op een eventueel later moment te bezoeken.  

 

Een van mijn doelen is om dit jaar nieuwe soorten excursies te organiseren. De reden hiervoor is dat 

ik de excursies niet alleen aantrekkelijk wil maken voor de nieuwe leden, maar ook voor onze al 

bestaande leden. Hierbij denk ik aan activiteiten als een bezoek aan een jeugdinstelling in Nijmegen, 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook heb ik een aantal maanden geleden contact gehad met het 

Pieterbaancentrum en zij gaven aan dat zij dit jaar waarschijnlijk wel weer bezoeken zullen gaan 

doen. Het lijkt me dan ook ontzettend interessant om er een bezoek aan te brengen.  

 

Verder wil ik het beleid van structuur binnen de commissies gaan voortzetten, omdat ik denk dat het 

op die manier gesmeerder loopt.  

Een ander doel die ik voor dit jaar heb betreft de pleittrainingen. Ik wil de pleittrainingen wat anders 

gaan opzetten. Zo wil ik de pleittrainingen beginnen met een vaardigheidstraining, zodat je bij iedere 

pleittraining ook daadwerkelijk iets nieuws kunt leren. Het tweede gedeelte van de pleittraining kan 

dan bestaan uit een praktijkgedeelte, waarbij de geleerde vaardigheid in praktijk kan worden gebracht 

en ermee geoefend kan worden. In het geval het niet in één pleittraining haalbaar is, is het eventueel 

ook mogelijk om dit in twee trainingen op te splitsen.  

 

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik ontzettend veel zin heb in dit jaar en dat we er samen iets moois van 

gaan maken.  

 

vi. Commissaris Sociale Activiteiten Hugo Vuijk: 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Allereerst wil ik graag het huidige bestuur bedanken voor het leuke en leerzame afgelopen jaar. In het 

bijzonder wil ik graag Bram bedanken voor het in goede banen leiden van de reiscommissie en de 

geweldige lange en korte reis van het afgelopen jaar! 

 

Als aankomend Commissaris Sociale activiteiten ga ik mijn uiterste best doen om de reizen van vorige 

jaar te evenaren of zelfs te overtreffen. De lange reis zal wederom gaan plaatsvinden in februari, 

omdat dit vorig jaar erg goed is bevallen.  

 

Ik wil mij ook gaan inzetten om de borrels beter te promoten om een grotere betrokkenheid te creëren 

tussen de leden, de commissieleden en het bestuur. Op deze manier hoop ik ook nog meer 

aanmeldingen voor alle andere activiteiten en de reizen te bewerkstelligen. 

 

Verder wil ik mij wederom gaan inzetten om het meerdere kroegcolleges en het gala te gaan 

organiseren. De kroegcolleges zullen dieper ingaan op actuele strafrechtelijke onderwerpen om 

maximale interesse te wekken bij de studenten. 

 

Ik bedank het huidige bestuur voor hun vertrouwen in mij en heb er enorm veel zin in om er met mijn 

mede bestuursgenoten een geweldig jaar van te gaan maken! 

 

 



11. Vragen/opmerkingen 

 

Erwin aan Floris ten aanzien van kosten: er was 250 euro vrijgemaakt voor onvoorziene kosten. Waar zijn 

die naar uitgegaan? 

Floris: Dit waren kosten zoals bagagekosten, reiskosten, etc. 

 

Erwin aan Jerom: wil de uni nog iets aanpassen met betrekking tot de preffered partnerships? 

Jerom: Het probleem met de career platform is REBO-wijd. De preffered partnerships zijn voor de 

studieverenigingen niet gunstig, omdat ze bepaalde mogelijkheden weghalen met betrekking tot sponsoren 

en dergelijken. Er is tot nu toe nog geen oplossing, dus de discussie staat nog open. 

 

Vraag over het kantoorbezoek aan Hertoghs: zijn er inmiddels nieuwe afspraken?  

Renee: Hertoghs laat de bijdrage zo. We hebben dit jaar helaas geen bezoek kunnen afleggen, maar de 

samenwerking is erg belangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat het bezoek bij het nieuwe bestuur wel 

doorgaat.   

 

Elise: Raad je het aan om eerst een lange reis te doen en daarna een korte reis?  

Bram: ja, dit raad ik aan. De lange reis is een handje vol, maar die is ook echt volgelopen. 

 

Chiara: Is het verstandig om de Ufonds en Vidius op 0 te begroten? Als zij het te zien krijgen, wordt het 

misschien niet goed ontvangen. 

Floris: Voor Vidius doen we de activiteiten heel specifiek. Naar hen sturen we niet specifiek de begroting. 

Het maakt dus niet zoveel uit. Je kan de subsidies wel apart neerzetten, maar ik heb ervoor gekozen om het 

gewoon te verrekenen.  

 

Elise aan Kirsten: hoe is het bevallen om 3 symposia te organiseren? 

Kirsten: goed. De planning was heel goed. Ook was het erg zwaar. Echter heb ik met behulp van het 

bestuur wel alles kunnen neerzetten. Het derde symposium was het beste. Het blijft altijd iets moeilijks, 

maar we hebben er wel stappen in gezet. 

 

Elise: waarom hebben jullie ervoor gekozen om Kilroy in te schakelen. 

Bram: ik heb gehoord dat Urios het ook heeft gedaan via dit bedrijf. Rusland was al een gedoe, dus het leek 

mij van toegevoegde waarde om Kilroy in te schakelen. Ze hebben ons goed geholpen met het vervoer e.d.  

Bij Barcelona kwam het idee om zelf de accommodatie te zoeken. Het bleek achteraf dat het via Kilroy 

echter veel goedkoper kon. Zodoende.  

Elise: ik weet dat daar kosten aan verbonden zijn, zoals administratiekosten. 

Bram: dan nog was het goedkoper. Ze hebben ons echt heel goed geholpen en uiteindelijk heeft het heel 

veel kosten gescheeld. Je krijgt hele andere vluchten voor hele andere prijzen.  

 

 

12. Sluiting 

 

Paula sluit het af. 


