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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Studievereniging Ad Informandum 

Donderdag 14 september 2017 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Vaststelling notulen 14 maart 2017 

4. Vaststelling kascommissie 

5. Evaluatie XXXIe bestuur 

i. Praeses Matthijs de Zoete 

ii. ab Actis Hidde van Roosmalen 

iii. Fiscus Matthijs Fijnheer 

iv. Commissaris Extern Rebecca Coomans 

v. Commissaris Intern Sterre van Hout 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Maud Marckelbach 

6. Toelichting op het financieel jaarverslag door Fiscus 

7. Introductie XXXIIe bestuur 

8. Decharge XXXIe bestuur 

9. Installatie XXXIIe bestuur 

10. Een blik op 2017-2018 

i. Praeses Erwin Meering 

ii. ab Actis Bianca Willemsen 

iii. Fiscus David Vermeulen 

iv. Commissaris Extern Fleur le Roy 

v. Commissaris Intern Chiara Massaro 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Elise van Kluijve 

11. Vragen/opmerkingen 

12. Sluiting 
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NOTULEN ALV 14 SEPTEMBER 2017 

Janskerkhof 2-3a 3512 BK Utrecht, zaal 0.19.  

Aanwezig: Matthijs de Zoete, Hidde van Roosmalen, Matthijs Fijnheer, Rebecca Coomans, 

Sterre van Hout, Maud Marckelbach, Erwin Meering, Bianca Willemsen, David Vermeulen, 

Fleur le Roy, Chiara Massaro, Elise van Kluijve, Layla Kramer, Klaas Nijenhuis, Jaap 

Westenburg, Thijs Wever. 

Notulist: punt 1-9: Hidde van Roosmalen, punt 9-12: Bianca Willemsen. 

 

1. Opening 

Aanvang vergadering: 18.33 

De Praeses opent de vergadering op de aangegeven tijd. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. 

 

3. Vaststelling notulen 14 maart 2017 

Eenieder heeft de notulen via onze website kunnen raadplegen. Deze worden doorgenomen en 

vastgesteld. 

 

4. Vaststelling kascommissie 

De kascommissie 2016-2017 bestaat uit Klaas Nijenhuis en Jaap Westenburg. Enkele vragen 

komen langs, specifiek met betrekking tot het bootje varen tijdens de commissiebedankdag. 

Dat ging om een incasso die terugkwam, vandaar de afwijking op het jaarverslag. Met 

betrekking tot het U-fonds nog het een en ander recht gezet. Verder groot lof voor de financiele 

administratie van Ad Informandum. 

 

5. Evaluatie XXXIe bestuur 

i. Praeses Matthijs de Zoete 

Dan is het nu alweer tijd voor de jaarlijkse evaluatie. Een heel jaar in een paar minuten gepropt, 

waarbij het lastig is om elk onderwerp de aandacht te geven die het wellicht wel verdiend. Ik 

wil allereerst even benadrukken dat ik enorm trots ben op mijn bestuur. Een prachtige groep 
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mensen die zich gedurende het jaar enorm gedreven hebben ingezet voor onze mooie 

vereniging en ervoor hebben kunnen zorgen dat we met de vereniging weer stappen vooruit 

hebben gezet. De professionaliteit is weer verbeterd en de banden met sponsoren, al is er geen 

nieuwe aangetrokken, zijn ook weer verbeterd. Hier zal Matthijs ongetwijfeld nog wat over 

gaan vertellen.  

 

Dit jaar stond ook weer in het teken van samenwerken. Samen sta je immers sterker. Je kan 

dan veel grotere en kwalitatief betere activiteiten organiseren. Dit heeft zich dit jaar uitbetaald 

in een groot aantal samenwerkingen. Dit begon al met het symposium dat wij dit jaar hebben 

georganiseerd in samenwerking met de JSVU met daarbij Gerard Spong als spreker. Met dit 

symposium is dan ook meteen een van mijn strevens, namelijk een grote naam bij een 

symposium voor naamsbekendheid meteen ingewisseld. Daarbij heeft Sterre dit jaar ook zeer 

veel activiteiten samen met Urios georganiseerd, die in mijn opinie stuk voor stuk een succes 

waren. Ik hoop dan ook dat deze samenwerking met Urios volgend jaar kan worden voortgezet. 

Als ik het goed heb heeft het Kandidaatsbestuur tevens al een afspraak met Urios over de courts 

day, dus het begin is alweer gemaakt. Ik denk ook dat de naamsbekendheid onder de studenten 

het afgelopen jaar wederom is toegenomen. Er is veel gepromoot en ook via blackboard is er 

veel de wereld in gestuurd. Ook hebben we door het vele samenwerken gebruik kunnen maken 

van de achterban van de andere verenigingen waardoor ook hun leden kennis hebben kunnen 

maken met Ad Informandum. Ik hoop dat wij in de toekomst hier nog meer verenigingen 

bereid voor vinden om zo een mooi netwerk op te zetten. Daarnaast hebben we dit jaar 

natuurlijk ook 109 leden geworven, een prachtig aantal natuurlijk. Dat de activiteiten, alhoewel 

dat niet altijd makkelijk was, en de symposia goed bezocht waren laat ook zien dat de 

activiteiten gewaardeerd werden door de student en dat het ook kwalitatief hoogwaardig was. 

De instagram die is opgezet loopt helaas nog niet echt storm. Op het moment van spreken zijn 

er 78 volgers, maar aangezien de instagram Chiara haar levenswerk is, zal de instagram 

volgend jaar ongetwijfeld verbeterd en uitgebreid worden. Dus mocht je ons nog niet volgen 

op instagram, of helemaal geen instagram hebben, maar het aan en volg ons voor de mooiste 

foto’s. 
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Dan is er nog het punt met de Strafrechtswinkel. Dit is afgelopen jaar een beetje een dingetje 

geworden. Eerst wilde de strafrechtswinkel graag samenwerken. Frank Stout zag er brood in 

en zou het gaan overleggen met zijn bestuur. Deze schoten echter steeds een samenwerking af. 

Na eens een keer goed te hebben gezeten met elkaar, onder het genot van een biertje en een 

Fanta voor mij, is uiteindelijk gelukkig tóch gekozen voor een samenwerking in de vorm van 

trainingen op verschillende vlakken, maar ook lezingen, zoals een lezing van een van de 

oprichters over het opzetten van een vereniging en een eigen advocatenkantoor en wat daar 

allemaal bij komt kijken. Omdat de samenwerking pas op zo’n laat moment tot stand kwam, 

hebben we daar dit jaar helaas niets meer mee kunnen doen. We hopen dan ook dat het 

volgende bestuur de banden met de strafrechtswinkel erg warm houdt en meteen met ze in 

gesprek treedt over de invulling van de samenwerking. In dat geval kan er op korte termijn een 

gezamenlijke activiteit uitrollen waarbij gekeken kan worden of dat succesvol is. Ik denk echter 

dat deze samenwerking Ad Informandum in de toekomst nog veel kan brengen. 

 

Vorig jaar heeft het bestuur een mooie stap gemaakt door de website weer in eigen beheer te 

nemen. De site is makkelijk hanteerbaar en oogt ook voor iedereen professioneel. Hij is nog 

steeds up to date en ook het komende bestuur zal hier weer volop gebruik van kunnen maken. 

Een nieuw iets op de site zijn de actualiteiten. Op een borrel bij Hertoghs in Breda kwam het 

idee op om de door hen nieuw in het leven geroepen Hertoghs beschouwd, waarbij de 

actualiteiten binnen het speciale strafrecht naar voren kwamen, op de site te gaan publiceren. 

Een win-win situatie, voor Hertoghs immers meer mensen die hun content lazen. Voor ons is 

het ideaal om de site aantrekkelijker en meer bezocht te maken. Ik denk dat het leuk is als 

volgend jaar deze sectie op de site een beetje wordt uitgebreid en er wellicht ook andere 

kantoren bereid kunnen worden gevonden om hun content op de site te delen. Dat maakt de 

site professioneler en aantrekkelijker voor zowel studenten als de praktijk. 

 

Ik wil dan ook nog even de URSO en het contact met de universiteit alsmede onze 

beschermheer bespreken. Door Klaas ben ik goed geïntroduceerd bij de URSO. De 

problematiek die bij de URSO werd opgepakt, had dit jaar echter geen gevolgen voor Ad 

Informandum. Het ging dit jaar voornamelijk over de preferred partnerships die de 

universiteit aan het opzetten is. Gelukkig vist Ad Informandum uit een andere vijver waardoor 
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wij van deze ontwikkelingen geen nadelige gevolgen ondervinden. Daarnaast is er na heel veel 

gehannes besloten om de subsidieverdeling alsmede de toetreding tot het URSO aan de 

universiteit terug te geven. Dit kan ertoe leiden dat meer verenigingen uit dezelfde pot moeten 

tappen wat betreft subsidies. Hoe meer verenigingen dus tot het Urso zullen toetreden, hoe 

minder subsidie elke individuele vereniging zal verkrijgen, waaronder natuurlijk ook Ad 

Informandum. Het contact met de universiteit is dit jaar geïntensiveerd. We waren dicht bij 

een symposium dat in samenwerking met de universiteit werd gehouden, wat verplicht zou zijn 

voor de strafrechtstudenten. Daarbij hebben we veel gesproken met Aron Le Fevre, die ook 

veel mogelijkheden wil creëren voor criminologiestudenten. De invulling daaraan zal komende 

jaar nog worden bekeken in samenspraak met Aron. Hij wil in ieder geval echt onze vereniging 

helpen en dat is een mooi teken. Hij denkt echt mee. Daarnaast hebben we vorig jaar beter 

contact met Ferry gehad. Wij hebben hem op verschillende borrels gesproken en hebben ook 

een mooi avondje met hem gedineerd. Daarnaast staat er voor het nieuwe bestuur reeds een 

afspraak met Aron en Ferry op de planning.  

 

Zoals gewoonlijk is ook dit jaar weer de driehoekslezing gehouden in combinatie met Vevanos 

en het Molengraaff dispuut. Het onderwerp dit jaar van de avond was dit keer de criminele 

nalatenschappen. De avond was een erg groot succes, de zaal zat helemaal vol en ik denk dat 

we toch zeker 70 mensen bij de lezing aanwezig hadden. De voorbereiding was echter wat 

lastig. Het was lastig om een spreker te vinden die de strafrechtelijke kant van de materie kon 

belichten. Ik werd van het kastje naar de muur gewezen en had pas anderhalve week voor de 

lezing mijn spreker. Het behoeft voor volgend jaar dan ook de nodige aandacht dat je een 

onderwerp kiest waar ook makkelijk een strafrechtelijke spreker voor te vinden is. Al met al is 

het natuurlijk goed gekomen en was het een succes, maar hier dient in het vervolg ook goed op 

gelet te worden. Dat voorkomt zeker stress.  

 

Als laatste wilde ik nog even benadrukken dat we erg trots zijn op het pleitteam dat ons heeft 

vertegenwoordigd op de NSPC. Ze hebben het echt heel erg goed gedaan. Misschien dat het 

ook weer nieuw elan biedt voor het geven van pleittrainingen. Ik hoop dat het team met onze 

fiscus het bij Hertoghs nog beter gaan doen. Maar no pressure.  
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ii. ab Actis Hidde van Roosmalen 

Het afgelopen bestuursjaar is voor mij als een ‘rush’ voorbij gegaan. Samen met mijn mede-

bestuursleden heb ik mij een jaar ingezet voor deze prachtige studievereniging. Daarom wil ik 

allereerst in het algemeen mededelen dat ik van mening ben dat, behoudens enkele 

uitzonderingen, de samenwerking erg goed verliep. Een bestuursjaar is en blijft een collectieve 

activiteit die men niet naar behoren kan vervullen zonder dat er sprake is van harmonieuze 

samenwerking. Ik denk dat de leden van Ad Informandum dit jaar de kans hebben gekregen 

om zichzelf te verdiepen en daardoor een extra dimensie toe te voegen aan hun studie 

(straf)recht. Dat komt doordat wij er ons hard voor hebben gemaakt om de variëteit in ons 

aanbod te versterken. Een mix tussen strafrechtelijke, criminologische en borrel-activiteiten, 

gecombineerd met twee prachtige reizen naar Krakau en Budapest is een resultaat waar het 

XXXIe in mijn ogen trots op kan zijn.  

 

Wat betreft mijn taken als ab Actis van deze studievereniging heb ik de volgende zaken te 

melden. De eerste editie van de Ad Informatie is tijdens de voorgaande Algemene 

Ledenvergadering al uitvoerig besproken. Daar kwam ook naar voren dat het streven voor de 

Ad Informatie altijd is geweest om een balans te vinden tussen zowel strafrechtelijk als 

criminologisch geörienteerde artikelen. Mijns inziens, en hier heb ik uiteraard mijn commissie 

voor te bedanken, hebben wij deze lijn voortgezet in de tweede en derde editie. Daarin hebben 

we weer geprobeerd om voor onze leden sprankelende en intrigerende artikelen te publiceren. 

Ook meer in den brede ben ik erg tevreden over hoe dit proces verliep. Mijn commissie had 

oog voor kwaliteit, maar ook voor deadlines, waardoor we een mooie tijdsplanning hebben 

kunnen neerzetten voor he tijdschrift. Ook zie ik mogelijkheden voor verbetering. Zo lijkt het 

mij geen slecht idee als er volgend jaar meer wordt ingezet op externe publicaties – 

mogelijkerwijs van advocaten of andere professionals, om zo een extra dimensie aan het blad 

toe te voegen. Hier kan Bianca Willemsen gezien haar ervaring in de Ad Informatie-commissie 

een bijdrage aan leveren. 

 

Verder is dit jaar de weg die door het XXXe is ingeslagen verder bereden. In het bijzonder doel 

ik hiermee op het gedigitaliseerde ledenbestand. Steeds meer lijkt het er op dat dit 

ledenbestand accuraat is. Dit jaar heb ik foutieve registraties zo veel mogelijk weten te 
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verwijderen. In de komende jaren zal dit een prachtige kans zijn voor de besturen van Ad 

Informandum om een helder en betrouwbaar ledenbestand te behouden. Over dat 

ledenbestand wil ik in het algemeen nog wel even iets kwijt. Ik hoop dat het XXXIIe veel 

energie zal stoppen in het creeëren van een zogenoemde ‘vaste kern’ bij onze vereniging. Dit is 

iets waar ook wij mee bezig zijn geweest maar wel hebben ervaren als een moeizaam proces. 

Graag zie ik in de toekomst hoe dit bewerkstelligd kan worden, en hierbij wens ik het komende 

bestuur veel succes toe. 

 

Tot slot wens ik mijn opvolger, Bianca Willemsen, alle succes en voorspoed toe. Ik heb er 

vertrouwen in dat zij de functie met het nodige respect zal bekleden. Ik heb gezien hoe het 

XXXIIe kan samenwerken, en hoop dat zij hun vaardigheden kunnen gaan gebruiken en 

ontplooien in het aankomende jaar. 

 

iii. Fiscus Matthijs Fijnheer 

De Fiscus waardeert de inzet van zijn commissieleden. De rest van zijn evaluatie volgt bij het 

punt waar het financieel jaarverslag wordt doorgelicht. 

 

iv. Commissaris Extern Rebecca Coomans 

Symposium I, II, III: Op symposia I en II zijn al teruggeblikt in de halfjaarlijkse ALV van maart. 

Voor het derde symposium hadden wij dit keer wel het academiegebouw. Het bleek voor ons 

een lastige periode te zijn na de kerst om de activiteiten vol te krijgen. Zo ook voor mijn 

symposium. Toch ben ik tevreden over de opkomst, aangezien er mensen die geïnteresseerd 

waren in het onderwerp ondermijnende criminaliteit zelfs uit andere delen van het land waren 

afgereisd om erbij te zijn. Hoewel er een gevarieerd sprekers panel stond, kon het inhoudelijk 

wel beter. Misschien is het een idee om naast de discussieruimte, die meestal bestaat uit vragen 

uit de zaal, ook een format te proberen te bedenken om de sprekers meer met elkaar in 

discussie te laten gaan. Maar dat is natuurlijk geheel aan het XXXIIe. 

  

Carrière event: Het carrière event hebben we dit jaar anders aangepakt, omdat Samantha had 

gezegd dat de vorige carrière-dag toch minder bezoekers opleverde dan verwacht en ik geen 

aparte workshops wilde waar bijna geen interesse voor was. Het format we dit jaar hebben 
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gepresenteerd bestond uit een kennismaking en vragenronde met beroepen die je normaal niet 

zomaar tegenkomt tijdens je studie rechten of criminologie. Ik vond het erg geslaagd, al zullen 

er bij mogelijke herhaling duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden wat betreft de tijd. 

Daarnaast viel het een beetje tegen dat de beroepen vooral ingingen op de strafrechtelijke kant, 

terwijl van te voren wel duidelijk was gemaakt dat het event voor beide studierichtingen werd 

georganiseerd. De communicatie mocht hier dus nog duidelijker. Het tweede deel van de 

rondes werd erg goed ontvangen en wij hebben zelfs nog de laatste mensen de zaal uit moeten 

vegen. 

  

Lustrumdiner: De organisatie van het lustrumdiner liep soepel dit jaar, alleen viel het tegen 

dat er meerdere mensen op de dag van te voren of op de avond zelf af hebben gezegd. Wij als 

bestuur zijnde hebben ons toen afgevraagd of het een terugkomende activiteit zou moeten zijn 

of dat het bijvoorbeeld meer geschikt is voor Lustrumjaren. Toch kwamen wij tot de conclusie 

dat, hoewel het misschien minder leuk is voor de alumni van 20 jaar geleden, wanneer er maar 

een aantal zijn, wij het als bijna oud bestuur, het 30e bestuur en hopelijk de aankomende 

besturen het leuk zouden vinden om dit jaarlijks te blijven doen. Dus de keuze is aan het 

XXXIIe, maar onze visie was dat de focus ook kan wisselen van netwerken met de oude garde 

naar een netwerk opbouwen van de oud besturen vanaf een aantal jaar geleden en verder. 

  

Mijn overall doelstellingen waren; meer evenwicht tussen criminologie en strafrecht, bekende 

sprekers binnenhalen en het organiseren van het alumnidiner. Ik heb in ieder geval geprobeerd 

om deze doelstellingen te behalen, het alumni diner is gelukt, meer evenwicht criminologisch 

en strafrecht is deels gelukt m.b.t. symposia en carrière-event, maar dit zal mijn inziens altijd 

een punt van aandacht blijven en tot slot denk ik dat wij als commissie leuke sprekers hebben 

kunnen vinden, zoals Mick van Wely, de heer Fijnaut en Jan Struijs. 

 

Wat betreft mijn opvolgster heb ik er alle vertrouwen in, ze heeft al een jaar in de symposium 

commissie haar kwaliteiten laten zien. Ik weet daardoor ook dat naast dat Fleur veel meer 

gestructureerd werkt dan ik, ook ontzettend gemotiveerd is, daardoor ben ik ervan overtuigd 

dat Fleur goed lopende en inhoudelijke activiteiten gaat organiseren dit jaar.  Ik heb daarom, 

zoals Fijnaut altijd zegt, alle fiducie in Fleur als Bestuurslid van Ad Informandum. 
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v. Commissaris Intern Sterre van Hout 

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, vooral veel eerstejaars studenten. We zijn ook bij de 

Landelijke Eenheid Recherche geweest. Na dit bezoek onderhouden we warm contact met de 

landelijke eenheid, zo is Mario nog een keer komen spreken op het symposium en schrijft 

Rebecca nu haar scriptie onder begeleiding van Mario. Zeker een contact om te onderhouden 

ook voor aankomend jaar. Daarnaast is er nog een requireertraining georganiseerd in 

samenwerking met het OM waarbij twee officieren de leden aan de hand van casussen leerden 

requireren. Het was een geslaagde avond en erg leuk om een keer een kijkje in de keuken te 

krijgen bij het OM.   

We zijn ook naar de pompestichting geweest, tbs longstay kliniek. Het was een erg bijzonder 

uitstapje om in zo’n gesloten wereld een kijkje te kunnen nemen.   

We hebben in april een bezoek gebracht aan Anker&Anker. We waren helaas maar met een 

kleine groep maar desalniettemin was het heel bijzonder. Wim Anker heeft toen van alles 

verteld over het kantoor en zijn pleittechnieken. Hierna konden de leden vragen stellen en is 

nog het een en ander gediscussieerd over tbs en levenslang.  

Zoals elk jaar hadden we bij Hertoghs een pleittraining. Ook dit jaar hadden ze er weer iets 

leuks van gemaakt en waren we getuige van een verhoor door de FIOD en moesten wij als 

advocaat de ‘verdachte’ adviseren over wat hij het beste kon antwoorden en of hij überhaupt 

moest antwoorden. Na afloop vond er nog een gezellige borrel plaats. Eind mei vond de 

nationale strafpleit competitie plaats in Amsterdam. Het was voor het eerst in Amsterdam bij 

het hof van justitie. Het was de eerste keer dat het op deze locatie was en dit was eigenlijk een 

groot succes. We hebben  nu met de overige verenigingen afgesproken dat elk jaar de locatie 

wisselt, maar omdat de locatie afgelopen jaar enorm goed is bevallen, evenals het cafe waar 

geborreld werd, is dat nog te bezien. Helaas is Ad Informandum er niet vandoor gegaan met 

de wisselbeker. Nijmegen heeft dit jaar gewonnen. Onze afgevaardigden hebben het wel heel 

goed gedaan en ook nog diverse complimenten ontvangen van de juryleden. Zowel Franken als 

Kristen hebben hen geholpen met het dossier. Qua organisatie is de dag goed verlopen, de 

aanwezigen juryleden hebben toegezegd volgend jaar weer van de partij te willen zijn.  
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Dit jaar hebben we 3 activiteiten in samenwerking met Urios georganiseerd. We zijn in oktober 

naar het ICC in Den Haag gegaan. In mei is met Urios en het career office the Courts Day 

georganiseerd. Dit was een groot succes. We zijn met in totaal 60 studenten, verdeeld over twee 

dagdelen, naar het ICJ gegaan in den Haag en naar de ICTY. Hierna volgde een borrel met 

alumni van de public international law master die in het internationaal strafrecht werkzaam 

waren geweest. Deze dag was een groot succes en ik hoorde dat er dit jaar ook plannen waren 

om the Courts Day opnieuw te organiseren. Mooi om te zien dat dit een jaarlijks terugkerende 

samenwerking kan worden. Daarnaast begreep ik ook van het nieuwe bestuur dat de 

samenwerking met het career office dit jaar nog intensiever wordt en dat lijkt me een goede 

zet. Er is tevens een lezing georganiseerd met Urios is navolging het bezoek aan de ICC en the 

Courts Day, waarbij onder andere een rechter van het ICC is komen spreken over de betwiste 

effectiviteit van het ICC.  

Valkuilen 

In de vorige ALV had ik al genoemd dat het aantal deelnemers aan activiteiten minder aan het 

worden was en helaas is dit tot de laatste activiteiten zo gebleven. Bij meerde activiteiten waren 

er veel afzeggingen en dit heeft erin geresulteerd dat we de pleittraining bij Ausma die nog op 

de planning stond en het bezoek aan de Hoge Raad dat in juni zou plaats vinden geannuleerd 

hebben.  

Wellicht dat er op een andere manier gepromoot moet worden, afgelopen jaar is dit vooral via 

de Facebook en ledenmail gegaan, misschien dat er meer winst is te behalen met persoonlijk 

contact.  

Logischerwijs is het ook zo geweest dat activiteiten waarbij de leden niet zoveel moeite hoeven 

te doen veel eerder worden bezocht, alle activiteiten die in Utrecht plaatsvonden zijn goed 

bezocht en activiteiten hoe ontzettend interessant en uniek die ook waren die verder weg 

waren, minder goed bezocht werden. Gelukkig konden we vaak wel rekenen op de harde kern; 

commissieleden en actieve leden.  

Daarnaast kampten we ook met zogenaamde ‘spookaanmeldingen’. Omdat we minder 

deelnemers hadden, hebben we de activiteiten ook opengezet voor niet leden van Ad 

Informandum om de activiteiten op deze manier toch mogelijk te maken. Een grapjas vond het 
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leuk om voor een aantal activiteiten zijn vrienden aan te melden, die zich dan vervolgens niet 

afmeldden waardoor wij bijvoorbeeld bij activiteiten met 5 personen minder aankwamen dan 

doorgegeven. Naderhand heb ik gebeld met de persoon in kwestie en is het niet meer gebeurd, 

maar dit was zowel voor ons als de contactpersonen onhandig. 

Al met al hebben we ontzettend leuke en leerzame activiteiten gehad. Ik hoop dat het volgende 

bestuur de leden kan enthousiasmeren en het aantal actieve leden weer omhoog kan krijgen. 

Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolgster Chiara, die al 2 jaar tot die harde kern toebehoort. 

Niet alleen heb je drie commissies gedaan maar je was ook echt afgelopen jaar de persoon 

waarbij we ons af vroegen als jij er een keer niet was wat er aan de hand was. Je hebt zelfs een 

keer je werkgroep afgezegd wat achteraf best wel wat consequenties had, dus met jouw inzet 

voor de vereniging weet ik zeker dat jij een prachtig jaar gaat neerzetten.  

 

 

vi. Commissaris Sociaal Maud Marckelbach 

Als laatste van het 31ste bestuur zal ik het proberen kort te houden. Bij de vorige ALV hebben 

we al het een en ander besproken en daar wil ik toch nog even kort mee verder gaan. Ik denk 

dat veel doelen dit jaar zijn bereikt, meer criminologisch inhoudelijke kroegcolleges en 

daardoor ook het trekken van meer mensen van de afdeling criminologie. Vooral met 

betrekking tot de samenwerking met de afdeling van de master in Utrecht heeft daarbij een 

grote uitkomst geboden, vooral met het inhoudelijk maken van onze reizen. Omdat toch is 

gebleken dat kroegcolleges niet geheel hoog in het enthousiasme staan ben ik op zoek gegaan 

naar andere activiteiten. Zoals al gezegd bij de ALV van maart was de kroegentocht een groot 

succes en ben ik ervan overtuigd dat een gala, eventueel volgend jaar, ook een groot succes gaat 

worden.  

 

Daarnaast hebben we een nog super kroegcollege gehad van team forensica wat naar mijn 

weten een succes was omdat het wat meer tot de verbeelding sprak (soort CSI-promotie op los 

gelaten). Aan het begin van mijn bestuursjaar heb ik nog een Engels kroegcollege overwogen 

maar hier bleek afgelopen jaar toch te weinig animo voor, vooral omdat de meeste Engelse 

activiteiten met betrekking tot het strafrecht in samenwerking met Urios zijn georganiseerd. 
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De samenwerking met het pandje is wat dit betreft nog steeds goed en we zijn daar aankomend 

jaar ook nog steeds meer dan welkom.  

 

Verder wil ik onze fantastische reis naar Budapest nog even aanstippen. Ondanks dat het een 

kleinere groep was, was het een zeer geslaagde reis. Inhoudelijk veel gedaan en enorm gelachen 

met de groep. Dat het een kleine groep was, was op die manier ook wel weer wat over te zeggen 

omdat iedereen meer met elkaar optrok en er geen groepen werden gevormd, superleuk. 

Daarnaast hebben we wel met Ad Informandum besloten om de eigen bijdrage van de 

vereniging in te korten omdat er immers ook minder mensen meegingen om zo de kosten niet 

onevenredig hoog te maken. Wel credits naar mijn fantastische reiscommissie die ondanks alle 

tegenslagen een super reis heeft neergezet en inhoudelijk al mijn verwachtingen heeft 

overtroffen.  

 

Omdat commissies toch een groot onderdeel zijn van onze vereniging en wij niets zouden 

kunnen zonder hen hebben we toch besloten om dit jaar wat meer te doen voor hen. Zo hebben 

we een commissie-bedank-avond gehouden waarop we gingen bowlen en hebben we op de 

commissiebedank-dag een bootje gehuurd om met zn alle te varen. Door de afname in de 

kroegcolleges en geld-eisende sprekers was hier gelukkig nog een leuk budget voor over. En 

met dank aan mijn eerstejaarscommissie waren ook deze twee activiteiten een groot succes 

met een grote opkomst.  

 

Al met al dus een geslaagd jaar waar wat nieuwe dingen zijn gedaan, geprobeerd, opgezet en 

uitgesloten en waar mijn lieve opvolger Elise zeker nog veel mooiere dingen van gaat maken. 

Elise, ik weet zeker dat je het goed gaat doen dit jaar en dat jij iedereen met je prachtige lach 

kan motiveren om naar onze activiteiten te komen! Je bent een frisse en enthousiaste wind 

door onze vereniging heen en ik denk dat, dat nou precies is wat we kunnen gebruiken.  Het 

gaat je goed, en laat dat creatieve brein van je maar ratelen.  

 

6. Toelichting op het financieel jaarverslag 

De Fiscus geeft toelichting op het financieel jaarverslag van collegejaar 2016-2017. Het 

financieel jaarverslag wordt stapsgewijs toegelicht. Vragen worden gesteld over aanvullende 
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kosten bij het carrière-evenement. Hier zijn extra kosten gerekend voor het inhuren van 

beveiligingspersoneel (hetgeen verplicht was). Verder worden de baten doorgesproken. Deze 

zijn allemaal toegelicht. 

 

7. Introductie XXXIIe bestuur 

Het XXXIIe bestuur van Ad Informandum zal zich zodadelijk als volgt constitueren: 

Praeses - Erwin Meering 

ab Actis - Bianca Willemsen 

Fiscus - David Vermeulen 

Commissaris Extern - Fleur le Roy 

Commissaris Intern - Chiara Massaro 

Commissaris Sociaal - Elise van Kluijve 

 

8. Decharge XXXIe bestuur / 9. Installatie XXXIIe bestuur 

De Praeses dechargeert het XXXIe bestuur en installeert het XXXIIe bestuur van Ad 

Informandum. 

 

10. Een blik op 2017-2018 

i. Praeses Erwin Meering 

Het moment is daar om kort mijn doelstellingen en ambities voor het komende jaar toe te 

lichten. Ik ben erg trots om de voorzitter te mogen zijn van deze vereniging voor het 

aankomende jaar. Mijn persoonlijke doel is om meer draagvlak te creëren bij de rechten 

studenten en criminologie studenten. Dit kan gerealiseerd worden door nog nauwer samen te 

werken met andere studieverenigingen, het WPI, de universiteit en andere partijen. 

Verder is het van belang dat de activiteiten die georganiseerd worden van hoge kwaliteit zijn. 

Door leden en niet-leden bij activiteiten te krijgen moet kwaliteit hoger in het vaandeel staan 

dan kwantiteit. 

Ik heb ontzettend veel vertrouwen in ons bestuur. In de afgelopen paar weken hebben we al 

nauw samengewerkt en dit beloofd heel veel goeds voor het komend jaar. Iedereen neemt zijn 

taak serieus en er zijn al goede stappen gezet in de juiste richting.  
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ii. ab Actis Bianca Willemsen 

Vandaag nemen wij het over van het XXXIe bestuur. We zijn geen kandidaatsbestuur meer. 

Het is nu echt aan ons. Ik heb er heel veel zin in en ik heb het volste vertrouwen in mijn 

bestuursgenoten. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het XXXIe bestuur te 

bedanken voor wat jullie het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Jullie hebben imhoudelijk 

kwalitatieve en leuke activiteiten weten te organiseren. Ook ons bestuursweekend was een 

groot succes. In het bijzonder bedank ik mijn voorganger Hidde. Niet alleen heeft hij goed de 

leiding genomen over de Ad Informatiecommissie, waar ik zelf ook onderdeel van was, ook 

heeft hij mij zeer duidelijk uitgelegd wat mij dit jaar te wachten staat. Dat brengt me bij mijn 

doelen. Als ab Actis moet je op de hoogte zijn van alle activiteiten en agendapunten. Hiermee 

doel ik natuurlijk op de leden, sponsors en partners, maar ook het bestuur zelf. Ik zal wekelijks 

de Nieuwsbrief versturen, ook aan het WPI, zodat de medewerkers daar op de hoogte blijven 

van al wat er speelt en welke activiteiten we gepland hebben staan. Het ledenbestand is ook 

iets wat mijn aandacht gaat krijgen. Tijdens het versturen van de uitnodigingen voor onze 

constitutiereceptie heb ik ondervonden dat sommige adressen kwijt waren geraakt. Ik wil 

ervoor zorgen dat de gegevens van de leden op overzichtelijke wijze in het systeem terecht 

komen te staan. Voor een deel is dit al gelukt en daar ga ik de komende tijd mee verder. 

Daarnaast wil ik samen met mijn nog te vormen commissie een mooie reeks van de Ad 

Informatie maken. Hidde heeft het  blad vorig jaar op fantastische wijze vorm gegeven en ik 

wil deze trend graag voortzetten.  

Tot slot wil ik dat mijn bestuur weet dat ik altijd voor ze opensta voor vragen, dit geldt ook voor 

de leden.  

 

iii. Fiscus David Vermeulen 

Allereerst wil ik even Matthijs bedanken voor zijn werk afgelopen jaar als fiscus.  

 

Verder heb ik heel veel zin om zijn functie als fiscus over te gaan nemen. We zijn natuurlijk al 

een aantal maanden op de hoogte van het feit dat we komend jaar samen het bestuursjaar in 

gaan en ik ben erg blij dat we eindelijk echt van start kunnen en de eerste activiteiten al op de 

planning staan. 
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Niet alleen vanuit mij in mijn functie als fiscus, maar vanuit het hele bestuur is er erg veel 

enthousiasme om dit jaar veel nieuwe leden binnen te krijgen. Ik ben blij dat de eerste stappen 

gezet zijn om studenten met de vereniging bekend te maken. Zo houden we veel collegepraatjes 

en bespreken we tijdens de vergadering andere mogelijkheden om zo veel mogelijk studenten 

te bereiken. Er ligt een plan om in de tweede periode zo veel mogelijk eerstejaars studenten 

enthousiast te maken voor het strafrecht, door ze te benaderen tijdens hun vak Inleiding 

Strafrecht. Dit hebben we gisteren ook met Ferry en Francois besproken en we zijn blij dat zij 

dit een goed idee vonden. Een van mijn doelstellingen is dan ook hierin het voortouw te nemen 

en met behulp van mijn bestuursgenoten en een eventuele commissie zo veel mogelijk nieuwe 

leden te trekken. 

 

We hebben gezamenlijk afgesproken dat we het feit of in een sponsor en promotiecommissie 

ga leiden vooral laat afhangen van het aantal sollicitaties en de mensen die daarop af komen. 

Dit zal volgende maand duidelijk zijn. 

 

Verder hoop ik op korte termijn de huidige sponsorcontracten te kunnen verlengen met 

Hertoghs en DLA Piper. Met Hertoghs staat een afspraak gepland en vanuit DLA Piper wacht 

ik nog op een reactie. Ik zal me dit jaar veel gaan bezighouden met het zoeken naar nieuwe 

sponsoren. Omdat ik de realiteit van het afgelopen jaar ken en weet hoe veel tijd Matthijs en 

zijn commissie hierin hebben gestoken ben ik voorzichtig met het stellen van harde 

doelstellingen. Uiteraard hoop ik dat het lukt om nieuwe sponsoren binnen te halen. Wellicht 

zijn oude sponsoren geïnteresseerd in een hernieuwde samenwerking en daarnaast ben ik van 

plan breed op zoek te gaan naar andere partijen die ons financieel of anderszins zouden kunnen 

helpen. 

 

Omdat het verkrijgen van financiële middelen vanuit sponsoren niet het makkelijkst blijkt te 

zijn, hoop ik op andere manieren financiële meevallers te kunnen bewerkstelligen, zoals het op 

tijd aanvragen van subsidie of sponsoring voor losse activiteiten. 

Verder weet ik niet helemaal of het de bedoeling is dat ik het nu ter sprake breng, maar 

natuurlijk moet er een kascommissie ingesteld worden. Ik heb met beide heren overlegd en wil 

graag Matthijs en Matthijs vragen om voor aankomend jaar mijn zaken te controleren. 
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iv. Commissaris Extern Fleur le Roy 

Voordat ik mijzelf en mijn plannen voor het komende jaar als Commissaris Extern zal 

toelichten, wil ik Rebecca - mijn voorganger - bedanken voor het afgelopen jaar. Zij heeft de 

symposiumcommissie met enthousiasme en de nodige professionaliteit bestuurd. Niet voor 

niets kwamen daar geslaagde symposia uit voort, zoals het symposium over  ‘Corruptie bij de 

politie’. Ik zet haar lijn graag voort. Met de hoop op een ijverige commissie vol goede ideeën 

ben ik voornemens om dit jaar twee symposia te organiseren. Wat de inhoud daarvan betreft, 

streef ik naar een strafrechtelijk-criminologisch evenwicht, zodat beide groepen studenten zich 

uitgenodigd voelen. Actuele onderwerpen hebben de voorkeur. Veel kan ik hierover helaas nog 

niet verklappen. De keuze van de uiteindelijke onderwerpen zal immers worden gemaakt in 

overleg met mijn commissie. Naast symposia ben ik voornemens om een carrière-event en een 

alumnidiner te organiseren, aangezien ook deze een groot succes waren afgelopen jaar. De 

beroepskeuze in het  strafrecht en de criminologie is vaak toch breder dan studenten in eerste 

instantie denken. Mijn doel is om hen een uitgebreider beeld te geven van hun 

carrièremogelijkheden en hen te laten netwerken. Om dit alles te verwezenlijken, heb ik een 

gemotiveerde commissie nodig. Ik kijk daarom uit naar de sollicitaties en het vormen van een 

goed team! 

 

v. Commissaris Intern Chiara Massaro 

Allereerst wil ik het XXXIe bedanken voor het mooie jaar wat zij hebben neergezet en alle 

lessen die zij ons hebben geleerd. Daarnaast wil ik Sterre apart nog bedanken voor al het moois 

dat zij afgelopen jaar heeft neergezet.  

  

Een van mijn ambities dit jaar is er een die met regelmaat terug komt binnen de besturen van 

Ad Informandum en dat is een grotere focus op criminologie. Ik wil zeker veel met strafrecht 

doen, dat is tot nu toe namelijk ons grootste ledenbestand, maar wil criminologie niet uit mijn 

doelen laten verdwijnen. Ik heb al contact gelegd met de docenten van criminologie met de 

vraag of zij tips en ideeën hebben voor activiteiten die interessant voor criminologen zijn welke 

zij niet zelf in hun masterprogramma al volgen.  
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Daarnaast denk ik dat het XXXIe een hele mooie weg is ingeslagen door ook naar andere 

facetten van het strafrecht te kijken en deze lijn wil ik zeker ook verder doorzetten. Maar goede 

oude blijven ook belangrijk dus staat de excursie naar de PI in Nieuwegein ook weer op de 

planning.  

  

Daarnaast wil ik onze vereniging aantrekkelijk maken door meer studiegerelateerde hulp te 

bieden. Ik wil dit jaar een sollicitatiemarkt organiseren. Dit zou dan inhouden dat er 

verschillende beroepen die je met strafrecht kan doen komen, mensen een snelle inleiding 

krijgen van wat dat werken inhoudt, en dan 2 à 3 beroepen op kunnen geven voor een gerichte 

masterclass solliciteren in die branche. Verder wil ik nog een 

studieondersteuning/tentamentraining aanbieden voor strafrechtelijke vakken in de bachelor. 

De invulling staat nog open, maar het hoofd idee is een soort capita selecta cursus, maar dan 

enkel voor Ad Informandum leden. Hiermee denk ik dat we veel leden kunnen werven. 

 

Ook zou ik graag nieuwe penningen willen kopen voor de vereniging. Die we nu hebben zijn 

wel aan vervanging toe.  

  

Ik heb onwijs veel zin in het aankomende jaar, heb het volste vertrouwen in mijn bestuur en 

we gaan er denk ik een heel mooi jaar van maken! 

 

vi. Commissaris Sociale activiteiten Elise van Kluijve 

Wauw! Ik zit in het 32ste bestuur der Ad Informandum. In mijn sollicitatiebrief schreef ik dat 

dit een droompje zou zijn dat uit zou komen, en daar is niets van minder waar. Regelen en 

organiseren zit in mijn bloed en liefde voor het strafrecht had ik al voordat ik überhaupt 

rechten ging studeren. Dit enorme enthousiasme en deze grote passie zouden wellicht kunnen 

omslaan in een soort waas van impulsiviteit en naïviteit, maar ik kan u verzekeren dat dit bij 

mij juist omslaat in serieuze motivatie en ambitie.  

Als Commissaris Sociaal moet je veel dingen kunnen, maar voor mij zijn de volgende dingen 

toch wel erg belangrijk. Ik moet sterk in mijn schoenen staan en knopen door kunnen hakken. 

Bij het organiseren van reizen is treuzelen voor mij toch wel uit den boze. Tegelijkertijd moet 

ik precies zijn en aandacht besteden aan de details. Voor deze perfectionist is dat geen 
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probleem. Ik moet een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben, waar ik niet voor 

terugdeins. Bovenal moet ik natuurlijk vooral ‘sociaal’ zijn. Ik in het bijzonder neem een open 

houding aan naar alle leden toe, ben het aanspreekpunt voor een hapje en een drankje en ga 

straks over een groepje kersverse eerstejaars. Ik zal creatief moeten zijn, met het bedenken van 

reisbestemmingen, kroegcolleges en andere sociale activiteiten, maar ook met het oplossen van 

problemen en het vullen van gaten.  

Voor mij staan er komend jaar een aantal uitdagingen klaar, waar ik met liefde mee aan de slag 

zal gaan. Dit gaat om de opkomst bij de kroegcolleges en de ledenborrels en het werven van 

reizigers. Voor de kroegcolleges zal het voor mij gaan om kwaliteit boven kwantiteit, en zal ik 

mijn uiterste best doen om verrassende sprekers te regelen die iets kunnen vertellen over 

onderwerpen die momenteel leven onder de studenten. De ledenborrels ben ik van plan na een 

activiteit te plannen en zal ik wellicht proberen een leuk thema te geven. Wat betreft de 

bestemming van de buitenlandreizen zal ik proberen te gaan kiezen voor -niet voor de hand 

liggende- steden. Daarnaast is vorig jaar door mijn lieftallige voorganger met hulp van o.a. 

Urios het plan de campagne voor een gala neergezet. Dit zal ik zeker oppakken en mij ervoor 

inzetten om komend jaar het eerste Ad Info-gala ooit te organiseren.  

Lief 31e bestuur, bedankt voor de mooie aftrap van mijn bestuursjaar, en bedankt voor jullie 

vertrouwen in mij. Ik ga jullie niet teleurstellen. Lieve Maud, ontzettend bedankt voor de fijne 

overdracht en al je tips & tricks. Je was niet alleen een mentor, maar ook een vriendin.  

Lieve leden, ik heb er ontzettend veel zin in. Dankjulliewel.  

 

 

11. Vragen/opmerkingen 

Layla: heeft de boekjes bij de symposia gemist. Dit wil ze terugzien. Ze hoopt dat wij het bestuur 

serieus gaan nemen.  

Thijs: Over de vaste ledenkern die nogal klein is. Maud haakte hierop in door wat voorstellen 

te doen om dit te vergroten. Thijs wil in het begin van het jaar al meer aandacht besteden aan 

de commissieleden. Naar zijn ervaring komen ze heel willekeurig wel of niet komen opdagen. 

Als je in het begin het gezellighsiedsaspect op de voorgrond doet, komen ze misschien sneller 

opdagen, ook naar de inhoudelijke activiteiten. Daarnaast wil hij aangeven dat we kunnen 
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afkijken bij andere verenigingen. Probeer op vaste tijden van jezelf te laten zien, probeer de 

commissiesollicitaties die je niet aanneemt niet zomaar weg te sturen.   

Elise wil hieraan toevoegen dat ze het vanzelfsprekend vind dat commissieleden actief zijn 

binnen de vereniging. Ze wil ook niet dat haar commissieleden alleen haar als aanspreekpunt 

hebben, maar het hele bestuur. De studievereniging moet je ook zien als een plek waar je veel 

vrienden kunt maken.  

Jeff wil zich richten tot het 31e bestuur. Hij heeft de pleitcommissie gedaan en hij heeft dit 

ontzettend leuk gevonden. Vooral complimenten aan Sterre heeft een mooie weg geplaveid 

voor het 32e.  

 

Hidde vraagt hoe het staat met de commissies. Het loopt nog niet heel hard, maar we krijgen 

wel meerdere sollicitaties binnen. Ook mensen melden zich aan die meerdere commissies 

willen doen.  

 

12. Sluiting 

De ALV wordt gesloten en iedereen maakt zich klaar voor de constitutieborrel van het XXXIIe 

bestuur. 

 


