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1. Opening

Anneloes opent de vergadering om 19:08.

Anneloes: Beste leden en anderen aanwezigen, bij dezen open ik graag de

halfjaarlijkse algemene ledenvergadering en heet ik iedereen van harte welkom. De

halfjaarlijkse algemene ledenvergadering is bedoeld om terug te blikken op de

afgelopen helft van het collegejaar en om vooruit te blikken op de rest van het

collegejaar. Het bestuur zal jullie hierin meenemen.

2. Vaststelling agenda



Anneloes: Heeft iemand toevoegingen aan de agenda?

Nee, de agenda is vastgesteld.

3. Goedkeuring notulen 4 juni 2021 en notulen 15 september 2021

Anneloes: Heeft er iemand aanmerkingen op de notulen?

Nee, de notulen worden goedgekeurd.

4. Begroting

Anneloes: Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 september 2021 waren er een

aantal opmerkingen over de begroting voor het collegejaar 2021 – 2022. De begroting

is naar aanleiding van deze opmerkingen op een aantal punten aangepast. Wies zal de

aanpassingen aan de begroting doornemen tijdens haar evaluatie van het afgelopen

half jaar.

5. Goedkeuring Kascommissie

Anneloes: Ook de goedkeuring van de kascommissie zal worden verplaatst naar Wies

haar evaluatie van het afgelopen half jaar, na de bespreking van de halfjaarrekening.

6. Evaluatie en planning XXXVIste bestuur

Algemene terugblik en vooruitblik (Anneloes de Groot)

Graag wil ik beginnen met een overzicht van de evenementen die we tot nu toe georganiseerd

hebben en een korte vooruitblik op wat er nog komen gaat.

Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het werven van leden via de facultaire introductie.

We hebben met veel plezier bij een stand voor de ingang van Janskerkhof gestaan en hier

hebben we aardig wat leden mee geworven. Daarna was het tijd voor twee evenementen die

nog onder de verantwoordelijkheid van het 35
ste

bestuur vielen: het symposium over

zedenwetgeving en het Lustrumgala. Vanaf oktober waren wij dan echt aan zet. We zijn

begonnen met het werven van commissieleden en we hebben de commissies gevormd. Een

gezellige en, ondanks dat het alleen meiden zijn, diverse groep die elkaar buiten de

commissievergaderingen en evenementen regelmatig opzoeken. Samen met de commissies is

de organisatie van evenementen in gang gezet. Tot nu toe hebben we drie pleitworkshops,

waarvan één in samenwerking met de Strafrechtswinkel, vijf lezingen/colleges/webinars,

waarvan één in samenwerking met URIOS en één in samenwerking met het Molengraaff

Dispuut en Vevanos, één CV/sollicitatietraining in samenwerking met Integrand, twee

symposia, twee borrels en twee REBO-evenementen georganiseerd.



En hier blijft het natuurlijk niet bij! Er staan ook nog een heleboel evenementen in het

vooruitzicht. Zo staat er voor woensdag een karaokeavond voor de RAG-week op de planning,

in samenwerking met het Molengraaff Dispuut, Sirius en Tilia, organiseren we een activiteit

speciaal voor de eerstejaars en zullen er nog een aantal pleitworkshops, kantoorbezoeken,

excursies, sociale evenementen, één symposium, de NSPC (inclusief voorronde) en het Career

Event met een netwerkborrel georganiseerd worden.

De vooruitblik wil ik afsluiten met een korte mededeling: zondag 20 maart zullen de

bestuurssollicitaties openen. Heb jij interesse in een bestuursfunctie? Stuur dan vooral een

motivatiebrief met twee voorkeursfuncties en je CV naar sollicitatie@adinformandum.nl.

Twijfel je nog of een bestuursfunctie iets voor jou is, aarzel dan vooral niet om het bestuur

aan te spreken of om ons een mailtje te sturen. Wij lichten de functies graag aan je toe!

Praeses Anneloes de Groot

Dan zal ik nu vanuit mijzelf terugblikken op het afgelopen half jaar. Toen ik hier een half jaar

geleden stond, begon ik mijn doelen met het voornemen om de banden met andere

verenigingen te behouden en waar dat kon te verbeteren. Dit is wat mij betreft goed gelukt,

zowel op het vlak van evenementen als op het sociale vlak. Er zijn evenementen

georganiseerd of staan op de planning met vrijwel alle verenigingen die bij REBO en/of

URSO aangesloten zijn en tijdens alle Constitutieborrels en Diesrecepties hebben we het met

deze verenigingen eigenlijk altijd heel gezellig.

Daarnaast hangt er onderling in het bestuur een goede sfeer. We hebben het erg gezellig met

elkaar, we zien elkaar (soms misschien te) vaak en we zijn zelfs al een weekend met elkaar

weggeweest. Naast deze gezelligheid kunnen we ook goed en serieus met elkaar aan de slag.

We kunnen goed overleggen, we accepteren kritiek en complimenten van elkaar en we vullen

elkaar goed aan. Dat is iets waar we alle zes trots op mogen zijn, wat mij betreft.

Verder zal ik terugblikken op de evenementen waar ik het afgelopen jaar bij betrokken ben

geweest. Het jaar is voor mij afgetrapt met REBO Working @ the Ministries. De insteek was

om dit evenement fysiek te organiseren, maar helaas hebben we door strenger wordende

maatregelen op het laatste moment moeten omschakelen naar een online evenement. Dit

leverde wat problemen op met de deelnemende ministeries, omdat een aantal ministeries

slechts interesse hadden in een fysiek evenement en niet wilde deelnemen aan de online

variant. Uiteindelijk waren er daardoor slechts drie ministeries aanwezig. De inschrijvingen

vielen echter niet tegen voor een evenement dat op het laatste moment van vorm veranderde.

Uiteindelijk waren er ruim 90 studenten aanwezig.

Daarna was de Driehoekslezing aan de beurt. In samenwerking met het Molengraaff Dispuut

en Vevanos hebben wij een lezing over de digitalisering van de samenleving georganiseerd.

Wij hadden als doel om binnen het privaatrecht, notarieel recht en strafrecht een ander

onderwerp te vinden dan belastingfraude en dat is gelukt. Helaas was ik zelf niet bij de lezing



aanwezig, omdat ik besmet was met corona. Ik heb in ieder geval van de deelnemers

begrepen dat het een geslaagde lezing was.

Bij de Driehoekslezing liepen we echter wel tegen een probleem aan waar we de laatste tijd

vaker tegenaan lopen. De aanmeldingen voor de lezing waren erg laag, namelijk ongeveer 30.

Dit probleem hebben we de laatste tijd vaker en uit overleg met andere verenigingen blijkt

dat dit probleem ook bij andere verenigingen speelt. Voor elke student was het wennen dat

alles weer langzaam open ging en alles nu weer open is. Je hebt het ineens veel drukker,

omdat alles weer kan en mag en de studievereniging lijkt daarbij bij veel studenten op de

tweede plek te staan. Daarnaast lijkt de drempel om deel te nemen aan fysieke evenementen

groter dan voorheen. Ik merk dat ik er zelf ook nog regelmatig aan moet wennen dat we weer

in een fysieke setting zitten en ik kan me de situatie van de studenten daarom goed

voorstellen. Wij zitten nu in een soort ‘overgangsjaar’ en hopelijk zijn de aanmeldingen

volgend jaar weer als vanouds.

Het laatste evenement waar ik op kan terugblikken is het verkiezingsevenement. Dit

evenement heeft afgelopen week plaatsgevonden en het was een geslaagde avond. De

aanwezige partijen waren erg tevreden en we kregen van hen complimenten over hoe het

debat verliep. Ook de ruim 40 aanwezige studenten hebben een betere inkijk in de lokale

politiek gekregen.

De organisatie van de evenementen waar ik direct bij betrokken ben zit er voor dit jaar op.

Aan het begin van het jaar had ik heb voornemen om ook deel te nemen aan de NGO fair.

Hier heb ik echter in overleg met het bestuur van af gezien. Het regelen van relevante

strafrechtelijke NGO’s was lastig. De NGO’s waren namelijk niet geïnteresseerd in een

dergelijk evenement of hadden er geen tijd voor. Daarnaast zouden de instanties dan deels

overlappen met het Career Event dat de week erop plaatsvindt.

Vragen:

Er zijn geen vragen.

Ab Actis Juliette Wassenberg

Beste aanwezigen, als ab Actis zal ik jullie bijpraten over hoe het afgelopen halfjaar verlopen

is, met betrekking tot de Ad Informatie, de nieuwsbrief, het ledenbestand en -aantal en het

contact met onze leden.

Zoals ik bij mijn installatie heb besproken, had ik mijzelf ten doel gesteld om dit jaar van de

Ad Informatie een magazine te maken dat echt uitnodigt tot lezen. Zo heb ik het voorblad qua

opmaak onder handen genomen. Ook heb ik de woordzoeker en het invulverhaal als vaste

elementen in het blad opgenomen, en deze zullen iedere editie terugkeren.

Het meest wezenlijke verschil met de Ad Informatie van voorgaande jaren, is echter dat ik de

Ad Informaties van dit collegejaar thema’s heb gegeven: zo had de vorige (december)editie



een feestdagenthema met artikelen over onder meer het vuurwerkverbod en een jaaroverzicht

van de strafrecht-gerelateerde gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De aankomende editie

heeft een kunstthema, en zal artikelen bevatten die zowel het strafrecht, als de kunst raken.

De commissieleden van de Ad Informatie zorgen elke keer voor interessante artikelen, en zo

hebben we van de Ad Informatie een blad weten te maken dat zowel laagdrempelig en luchtig

is, alsook inhoud heeft.

Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben, werd onze eerste nieuwsbrief pas eind oktober

verstuurd. Dat komt doordat het bedrijf waarmee de nieuwsbrief werd gemaakt, iConneqt,

failliet is gegaan in april 2020. Daar is Ad Informandum echter nooit over bericht, waardoor

het in september plotseling niet meer mogelijk was om in te loggen bij iConneqt.

We moesten dus op zoek naar een nieuw programma om onder meer onze nieuwsbrieven te

versturen, en dit is Mailchimp geworden. De lay out van de nieuwsbrief is daardoor ook

helemaal veranderd. Gelukkig behoorde dat ook tot een van mijn persoonlijke doelen, om de

opmaak van de nieuwsbrief aan te pakken. Daarnaast heb ik inhoudelijk veranderd aan de

nieuwsbrief dat mijn inleidende tekst die in iedere nieuwsbrief staat, uitgebreider is.

Ook wordt de nieuwsbrief sinds dit collegejaar niet iedere week, maar elke twee weken

verstuurd, om de content afwisselend genoeg te houden. Anders zou het soms wel erge

herhaling worden.

Niet alleen onze nieuwsbrieven werden met behulp van iConneqt verstuurd, ook ons

ledenbestand zat bij een bedrijf, ClientFile, dat werd aangedreven door iConneqt. Het hele

ledenbestand heb ik dus moeten overnemen en terwijl we dit deden bleek dat veel mensen die

in het ledenbestand stonden zich al lang hadden uitgeschreven. Het ledenbestand was dus

niet op orde en ik ben er nog steeds hard mee bezig om dit up to date te maken.

Qua ledenaantal hebben we gedurende deze eerste helft van het collegejaar een flinke groei

meegemaakt. We hebben sinds september in totaal 69 nieuwe leden mogen verwelkomen en

onder de streep – dus met aftrek van de leden die zich hebben afgemeld - is ons ledenaantal

gegroeid met 54 nieuwe leden. Daar zijn we zeer blij mee, welkom allemaal! Zoals wij tijdens

de wissel ALV besproken, is een van onze algemene doelen informeel en persoonlijk contact

onderhouden met de leden. Ik denk dat we daar aardig in slagen. Ook hebben we dit jaar

opnieuw alle commissieleden een kerstkaartje gestuurd, en is de sfeer binnen de commissies

goed.

Ik kijk uit naar de komende helft van ons bestuursjaar, waarin een heel aantal mooie

activiteiten door mijn lieve medebestuursleden georganiseerd zullen worden en bovendien de

tweede en derde editie van de Ad Informatie uitkomen!

Vragen:

Er zijn geen vragen.

Fiscus Wies Poort



Lieve leden en andere aanwezigen, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten houd ik mij als

fiscus onder andere bezig met de boekhouding en het sponsor- en promotiebeleid.

Mijn eerste doel in dit bestuursjaar was dan ook het in stand houden van en het contact

verbeteren met onze huidige sponsorrelaties. Alle samenwerkingen die vorig jaar zijn

aangegaan zijn in stand gehouden dus daar ben ik erg blij mee. Ik ben een aantal maanden

geleden samen met Nienke op de koffie gegaan bij Lumen Lawyers en het was heel fijn om te

merken hoe enthousiast Aldo Verbruggen was over de vereniging. Hij was positief verrast

door het aantal leden en had erg veel zin in het kantoorbezoek en de pleittraining die we toen

gepland hebben. Het kantoorbezoek is vanwege de storm helaas uitgesteld maar we zijn druk

bezig met een nieuwe datum. Ook Allen & Overy en Hertoghs blijven onze sponsoren en

kijken uit naar de geplande fysieke kantoorbezoeken. Verder ben ik een nieuwe

samenwerking aangegaan met JahaeRaymakers. Isabelle en ik zijn daar een aantal maanden

geleden langsgegaan en ik heb super veel zin in het kantoorbezoek wat gepland staat bij dit

prachtige kantoor. Tot slot was een van mijn doelen wat betreft de sponsoring om niet alleen

te focussen op grote kantoren maar ook op kleinere samenwerkingen. Ik heb contact

opgenomen met alle bedrijven waardoor we benaderd werden en dit heeft inmiddels al tot

drie nieuwe samenwerkingen geleid. Ik zal me hier de rest van het jaar voor blijven inzetten

en hoop nog meer samenwerkingen tot stand te kunnen brengen.

Dan de netwerkborrel. Twee jaar geleden organiseerde Ad Informandum voor het eerst een

netwerkborrel wat natuurlijk een erg leuk initiatief is. Na overleg met Maud kwam ik tot de

conclusie dat er simpelweg dit jaar niet genoeg geld was om een netwerkborrel te

organiseren. Toch leek het me wel leuk om iets in die trend te organiseren en na overleg met

Isabelle hebben we besloten om een netwerkborrel aansluitend aan het Career Event plaats te

laten vinden. Die dag hebben we namelijk al een locatie gehuurd en zijn de kantoren al

aanwezig. Ik ben erg benieuwd en heb er super veel zin in. Wel ga ik aan mijn opvolger het

idee van de netwerkborrel meegeven zodat dit in het vervolg, mocht er meer budget zijn, weer

georganiseerd kan worden.

Verder zet ik mij natuurlijk in voor de promotie van Ad Informandum. Het leek mij dan ook

erg leuk om de sponsor- en promotiecommissie na een aantal jaren weer op te pakken.

Samen met mijn commissie ontwerp ik alle instagram posts zodat de instagram meer 1 geheel

wordt, door onze rode kleur te behouden en probeer ik wat vaker te posten. We hebben sinds

de zomer al meer dan 100 nieuwe volgers dus daar ben ik erg blij mee. Verder zorg ik dat de

meeste posts ook op de facebook staan zodat ook de leden zonder instagram up to date

kunnen blijven. Daarnaast post Isabelle ook regelmatig op linkedin, wat leidt tot meer

connecties met bijvoorbeeld sprekers. Tenslotte gebruiken we blackboard ook bij het

promoten van verschillende evenementen. Dit doen we vooral bij de wat grotere

evenementen en de evenementen die vooral voor masterstudenten interessant zijn.

Daarnaast ben ik samen met mijn commissie bezig met het ontwerpen van een nieuwe

banner en hebben we sleutelhangers laten ontwerpen die inmiddels binnen zijn. Ook maken

wij foto’s met een professionele camera op de wat grotere evenementen.

Qua ledenaantal hebben we er sinds de zomer 69 nieuwe leden bijgekregen. Dit is een aantal

waar we erg blij mee zijn en waarvan we hopen dat dat er nog meer zullen worden dit jaar.

Het overgrote deel bedraagt geen eerstejaars wat goed is voor de contributie. Vorig jaar zijn



er veel eerstejaars geworven die dit jaar zullen beginnen met contributie betalen dus ik

verwacht dat we in vergelijking met voorgaande jaren erg veel contributie zullen ontvangen,

dus daar ben ik erg tevreden mee.

De halfjaarrekening

Op de wissel ALV zijn er een aantal vragen en opmerking gekomen op de begroting. Die heb

ik na de ALV aangepast en besproken met de kascommissie die vervolgens de aangepaste

begroting hebben goedgekeurd. Ik zal de punten waar de begroting is aangepast even kort

aanstippen.

Dan zal ik nu even de gerealiseerde kostenposten met jullie doornemen. Na afloop is er de

mogelijkheid om vragen te stellen.

De kascommissie heeft haar goedkeuring gegeven wat betreft de halfjaarrekening.

Vragen:

Nienke Huisman: Komen er ook nieuwe constitutiekaartjes voor de nieuwe datum van de

cobo?

Wies: Nee, de cobo werd heel last-minute afgelast dus toen waren de

constitutiekaartjes al verstuurd. Er komen geen nieuwe constitutiekaartjes voor de cobo die

nu op 17 mei zal plaatsvinden.

Nienke Huisman: Waarom was de drukker zo duur? Is er perspectief dat het goedkoper

wordt?

Wies: We waren niet heel tevreden over deze drukker, er waren een aantal drukfouten

en ze wilden geen deal sluiten voor de komende Ad Informaties. Daarom gaan we op zoek

naar een nieuwe drukker.

Nienke Huisman: Betalen leden ook de no-show boetes?

Wies: Ja, ze zijn tot nu toe allemaal betaald.

Nienke Huisman: Wat chill. Jij mailt dan gewoon wat rond naar bedrijven voor

samenwerkingen?

Wies: Ik reageer vooral veel op bedrijven die samenwerkingen met ons willen aangaan

over hoeveel een samenwerking kost.

Nienke Huisman: Is er al wat zicht op de notariskosten?

Wies: Het gaat hoger uitvallen dan 1000 euro, maar hoeveel precies dat weten we nog

niet. Doordat we besparen op de begrote kosten voor de website hebben we daar wel

wat speling in.

Nienke Huisman: Komt dat doordat ze er langer mee bezig is dan verwacht?

Anneloes: ik zal het zo bij punt 8 Beoogde statutenwijziging bespreken. Het gaat om

de uren die ze er mee bezig is, en niet om hoe lang de periode is. De statuten zijn niet

up to date dus dit moest gewoon gebeuren.



Commissaris Extern Isabelle Stierhout

Beste aanwezigen, ik zal als Commissaris Extern stilstaan bij de afgelopen twee symposia en

bij mijn nog toekomstige evenementen.

Het eerste symposium van dit jaar heeft afgelopen december plaatsgevonden. Met het

onderwerp tbs en de omvangrijke invloed van de media was het een inhoudelijk heel leuk en

interessant onderwerp. Het bleef even spannend met de toen geldende maatregelen of het

fysiek of online zou gaan plaatsvinden. Uiteindelijk kon het niet in de Doopsgezinde kerk

waar het oorspronkelijk zou zijn, maar alsnog gelukkig wel fysiek. Het kon in een

Universiteitsgebouw op 1,5 meter plaatsvinden.

Helaas was er door onder andere corona te merken dat de opkomst wat minder hoog was. We

hebben tot het laatste moment toe geprobeerd zoveel mogelijk mensen op verschillende

manieren te bereiken. De aanwezigen die er waren en de sprekers uit verschillende

disciplines waren in ieder geval enthousiast en het was een geslaagde avond.

Vervolgens heeft het tweede symposium zo'n 1,5 week geleden plaatsgevonden. Met het

thema neurotechnieken in het strafrecht stond er weer een interessant onderwerp op de

planning. Hier gingen de aanmeldingen harder en kon ook het symposium fysiek

plaatsvinden in de Doopsgezinde kerk in Utrecht. Toch kwamen er uiteindelijk door corona

en carnaval wat net ervoor was nog een aantal afmeldingen, maar al met al was er een mooie

opkomst en een zeer geslaagde avond.

Ik had als doel om meer studenten van andere studies aan te kunnen trekken. Met het vorige

symposium is dit zeker gelukt, aangezien er onder andere vanuit het vak empathie een aantal

biologie studenten aanwezig waren.

 

De nieuwe locatie, de Doopsgezinde kerk is ons ook erg goed bevallen. De kosten vallen lager

uit dan vorige locaties en het bleek een zeer knusse en mooie kerk.

Bij deze beide symposia is ervoor gekozen om geen livestream te gebruiken. Alhoewel hier

wel wat vraag naar kwam hebben we de afweging gemaakt dat de kosten voor een goed te

volgen livestream niet zouden opwegen tegen de paar extra aanmeldingen die dit mogelijk

zou opleveren. Dit omdat vorig jaar gemerkt is dat een goede kwaliteit van geluid erg lastig is.

Hier zou dan veel geld in geïnvesteerd moeten worden.

 

Dan symposium drie. Hier zijn de voorbereidingen al voor begonnen, het onderwerp staat

vast, maar deze houden we nog even geheim!

 

Ook met de Career Event commissie zijn we al hard aan de slag. De carrière dag staat gepland

op 13 mei. Een aantal instanties staan vast en een heel aantal lijntjes lopen op dit moment.

Ook de locatie staat vast. Ik heb er groot vertrouwen in dat we hier een mooie dag van gaan

maken.

 

Tot slot het alumnidiner. Deze gaat plaatsvinden op vrijdag 3 juni. De voorbereidingen zijn

aan de gang en later volgt hier meer informatie over.



 

Dit waren de evenementen onder mijn verantwoordelijkheid. Nog even kort mijn andere

taak, namelijk de LinkedIn. Deze wordt goed gebruikt en ik merk dat onze pagina en

berichten goed bekeken worden. Tot slot ben ik erg blij hoe het gaat binnen ons bestuur en

met de vereniging, we zetten mooie activiteiten neer en helpen elkaar waar nodig. Ik heb veel

vertrouwen in de tweede helft van dit jaar!

Vragen:

Er zijn geen vragen.

Commissaris Intern Nienke Boer

Lieve leden en andere aanwezigen, vandaag zal ik eerst terugkijken naar de excursies en

workshops die ik samen met mijn commissies heb mogen organiseren. Daarna zal ik jullie

vertellen wat er nog op de planning staat voor de komende maanden. 1 ding is zeker, de tijd

vliegt voorbij. In het begin van het jaar verwachtte ik een ‘corona vrij’ jaar tegemoet te gaan

waarbij alle activiteiten weer fysiek konden plaatsvinden. En zo begon het jaar dan ook. 

 

Voor de kerstvakanties vonden er twee workshops plaats, waarbij het pleiten centraal stond.

!x gegeven door Bts advocaten en 1x gegeven door van Boom advocaten. Beiden waren zeer

geslaagd. Voor februari was ik samen met de commissie wel voornemens om een workshop te

organiseren. Nadat wij bijna 10 kantoren hadden benaderd kregen wij helaas telkens te horen

dat advocaten er geen tijd voor hadden in verband met veel ziekteverzuim door corona. Wij

baalde wel dat het in februari niet was gelukt. Maar gelukkig stond de workshop in

samenwerking met de strafrechtswinkel al wel voor 10 maart op de planning. Deze workshop

was vooral gericht op de praktijk van het strafrecht in het algemeen, en minder specifiek op

het pleiten. En dan wat betreft de workshops die verder op de planning staan. Eind maart zal

de voorronde van de nspc plaatsvinden, hierbij zal ook een advocaat aanwezig zijn om te

jureren en de nodige tips te verschaffen. De NSPC zelf zal 12 mei plaatsvinden en de

samenwerking met de andere verenigingen gaat erg goed! Daarnaast zal er nog een

pleittraining in combinatie met een kantoorbezoek bij Lumen Lawyers plaatsvinden op 4 mei.

Om het jaar af te sluiten staat er ook nog een workshop op 2 juni gepland. Deze zal gegeven

worden door Elisabeth van Nielen. Zij is gespecialiseerd in onder meer het jeugdrecht en in

TBS-zaken. 

 

Dan de excursies die we tot nu toe hebben georganiseerd. De aftrap werd gegeven door een

oud-bestuurslid van Ad Informandum, Roline van Zeijst. Zij is rechter-commissaris en heeft

ons tijdens de lezing bijgebracht wat haar werkzaamheden inhouden. Eind november hebben

wij in samenwerking met Urios een lezing verzorgd over de mensenrechten situatie van de

Oeigoeren in China. In januari werd er een lezing gegeven over jeugdcriminaliteit. In februari

vond er een workshop plaats in het kader van het sollicitatieproces waar je als student veel

mee te maken krijgt. Deze workshop werd gegeven door Integrand. Het gastcollege met SVG

kon geen doorgang vinden vanwege te weinig aanmeldingen. Waarschijnlijk komt dit doordat



het college in de middag zou plaatsvinden. Wij gaan een nieuwe datumprikken voor in de

avond. Vrijdag 29 april gaan we met de vereniging naar de Koepelgevangenis Arnhem. Ook

heb ik samen met Janneke contact met Urios voor het organiseren van een Court’s day.

Daarnaast hebben wij nog wat lijntjes lopen met zowel de FIOD als met het NFI. 

 

Om af te sluiten haal ik de website aan, hier ben ik sinds dit jaar verantwoordelijk voor. Aan

het begin van het jaar heb ik de gehele lay-out aangepast en gemoderniseerd. Naar mijn

mening is de website al veel professioneler en overzichtelijker geworden. Tot dusver hebben

wij geen extra kosten hiervoor gemaakt. 

 

Al met al kijk ik terug op een mooie eerste helft van ons bestuursjaar. Wij zijn erg betrokken

bij elkaars activiteiten en denken altijd met de ander mee. Ik twijfel er niet over dat de tweede

helft nog beter gaat worden!

Vragen:

Er zijn geen vragen.

Commissaris Sociale Activiteiten Janneke Mulder

Lieve leden en andere aanwezigen, mijn doel was om dit jaar regelmatig ledenborrels en

andere sociale activiteiten te organiseren. Dit heeft een tijdje helaas niet door kunnen gaan

vanwege een nieuwe lockdown, waarbij er weinig animo meer was voor online evenementen,

laat staan online sociale activiteiten. Desalniettemin hebben we twee ledenborrels gehad, een

zeer geslaagde spelletjesavond als commissiekennismaking en komende woensdag een

karaoke avond samen met Molengraaff, Sirius en Tilia om geld op te halen voor het goede

doel. Ik denk dat we hiermee een goede balans hebben in de frequentie van de verschillende

sociale activiteiten. Door het regelmatig organiseren van deze sociale activiteiten blijven de

leden zich verbonden met de vereniging voelen, maar ze worden niet zo vaak gehouden dat er

niemand meer naar de activiteiten toe komt. Alle sociale activiteiten die we tot nu toe hebben

gehad zijn mijns inziens zeer geslaagd geweest en ik hoop dit zo voort te kunnen zetten.

Daarnaast is een van mijn belangrijkste taken het organiseren van de reizen van de

vereniging. Helaas hebben wij moeten besluiten om de lange reis in februari niet door te laten

gaan, omdat we het niet verantwoord vonden om tijdens een lockdown een reis te gaan

promoten, dat leek ons geen verantwoord signaal. De andere rechtenverenigingen deden dat

in het algemeen ook niet, wij hebben hier ons bij aangesloten. We hebben daarom besloten

om een lange reis in de onderwijsvrije week in april te organiseren, waarbij het budget van de

beide reizen zijn samengevoegd, mede omdat het een iets duurdere week is om te vliegen

vanwege het paasweekend en de lente. De universiteit heeft het heel erg lang afgeraden om

reizen te plannen, waardoor wij lang hebben gewacht voordat we het aandurfden om

vliegtickets te boeken en het contact met de luchtvaartmaatschappijen liep soms moeilijk.



Wel kan ik nu zeggen dat we in de afrondende fase zijn en ik vermoed deze week de

inschrijvingen open te gooien.

Dan wil ik nog wat zeggen over de eerstejaarscommissie. Op een eerste oproep hiertoe in

november kwam helaas niet zoveel reactie. We denken dat hierbij meespeelt dat het praatje

dat we gepland hadden tijdens het eerste hoorcollege van Inleiding Strafrecht niet door kon

gaan omdat de hoorcolleges een week van tevoren ineens niet meer fysiek doorgingen. Naar

aanleiding van het weinige animo heb ik in januari alle eerstejaars een berichtje gestuurd met

de vraag of er überhaupt animo is voor activiteiten die speciaal voor eerstejaars zijn

georganiseerd en of er toevallig mensen waren die het leuk vinden om dat te organiseren.

Hier kreeg ik veel leuke reacties op en heb ik nu een groepje waarmee we de eerste activiteit

al gepland hebben.

Iets anders waar ik me dit jaar mee bezig houd is het thema inclusiviteit. Er is hier ook tussen

de verenigingen goed contact over. Zo is er een overleg samen met de studentassessor

geweest en ook in de Urso wordt het besproken. Bij de Urso is er besloten dat iedere

vereniging een gedragscode gaat maken. Deze wordt niet gezamenlijk geschreven, omdat

iedere vereniging toch verschillend kan zijn. De JSVU zal eerst een eigen gedragscode

schrijven, die als leidraad zal dienen voor de andere verenigingen. Ik ga het dan op me nemen

om het passend voor Ad Informandum te maken.

Tot slot wil ik nog even mijn medebestuurders en mijn commissieleden bedanken voor hun

inzet dit jaar. We zijn een erg gezellige groep, die ook open staat voor kritiek van elkaar en

altijd bereid is elkaar te helpen.

Vragen:

Er zijn geen vragen.

7. Oprichting Criminologists Crossing Borders

Anneloes: De oprichting van CCB heeft nogal wat voeten in aarde gehad en is nog

steeds niet rond. Eind december heeft de notaris ons een conceptversie van de

statuten gemaild en hier hebben het bestuur van Ad Informandum, de RvA van Ad

Informandum, het oude bestuur van CCB en het huidige bestuur van CCB goed naar

gekeken. Onze gezamenlijke vragen en verzoeken tot aanpassing zijn vorige week naar

de notaris verstuurd en we wachten momenteel nog op een reactie.

Wat betreft de kosten voor de notaris komen we hoger uit. De uiteindelijke offerte is

hoger uitgevallen dat de begrote 1000 euro en daarnaast hebben wij besloten om,

naast de oprichting van CCB en de verplichte wettelijke statutenwijzigingen van Ad

Informandum, nog enkele andere wijzigingen door te voeren in de statuten van Ad

Informandum. Momenteel zijn er een aantal punten waarop de huidige praktijk van

Ad Informandum niet aansluit op de statuten, waardoor wij ons niet aan de statuten



houden. In overleg met het bestuur en met de RvA is besloten om deze punten in de

statuten te wijzigen, tenzij de notaris ons afraad om deze punten te wijzigen.

Momenteel liggen deze beoogde wijzigingen bij de notaris en we wachten nog op een

reactie. Voor de (wettelijk verplichte) statutenwijziging zal binnenkort een ALV

plaatsvinden.

Vragen:

Er zijn geen vragen.

8. Beoogde statutenwijziging

Nienke Huisman: Hoe regelen jullie het nu met de financiën als jullie (CCB) iets

organiseren?

Anneloes: Daar ga ik niet over.

Romy: We schieten nu zelf voor, het is daarom fijn als er meer budget is want

we betalen nu uit eigen zak.

Nienke Huisman: Hoeveel is de jaarlijkse bijdrage aan CCB?

Anneloes: Dit bedraagt 250 euro.

Nienke Huisman: De notaris geeft dus niet veel updates over de termijn waarop de

statuten definitief gewijzigd kunnen worden?

Anneloes: Nee.

9. Vragen/opmerkingen

Martijn: Hebben jullie inzicht in waarom er nu nauwelijks commissieleden zijn bij de

ALV?

Anneloes: Omdat, nu alles weer fysiek kan, studenten tijd te kort komen

omdat het gevoel heerst dat sociale activiteiten met bijvoorbeeld vrienden

moeten worden ingehaald. Andere studieverenigingen ondervinden ook dit

probleem.

Martijn: Is het niet verplicht voor commissieleden om aanwezig te zijn bij de ALV?

Anneloes: Nee, dat willen we ook echt niet verplicht stellen, toch?

Nienke Boer: Ja, we geven het ook allemaal bij commissievergaderingen aan

dat het leuk is als zo veel mogelijk commissieleden bij de activiteiten aanwezig

zijn. Bovendien hebben de activiteiten die we tot nu toe hebben gehad, ook wel

genoeg aanmeldingen gehad.

Wies: De mensen die bij de activiteiten aanwezig zijn, zijn ook wel heel

enthousiast en stellen veel vragen.

Martijn: Wat is de reden dat Allen & Overy dit jaar niet deelneemt aan het Career

Event?

Wies: Allen & Overy kiest nu voor een kantoorbezoek met aansluitende borrel

in plaats van deelname aan het Career Event en de aansluitende netwerkborrel. Op



basis van hun deelname aan het Career Event afgelopen jaar en de inhoud hiervan

kozen ze voor iets anders. De voorkeur werd gegeven aan een kantoorbezoek omdat

de leden zo kennis kunnen maken met het kantoor, dat is anders dan bij het Career

Event. Bij een kantoorbezoek kun je echt de mensen die er werken leren kennen.

Nienke Huisman: Is een afmeldbeleid in plaats van een aanmeldbeleid een idee? Dan

is de  stap groter voor commissieleden om zich af te melden.

Nienke Boer: Dat is een goed idee, daar gaan we over nadenken!

10.Sluiting

Anneloes sluit de vergadering om 20:31.


