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 2 

Notulen Algemene Ledenvergadering 3 

Donderdag 1 oktober om 18:30 uur in F4-119 (Prof. Speelmanzaal) 4 

 5 
Aanwezigen (=64) 6 
Joshua van Apeldoorn (Liftweekend), Pepijn Bakker (o.t., KCC, Wintersport, Intro, Ouderdag), 7 
Luuk Bekker (o.t., CIA), Sanne Bootsma (o.t., CIA, CoRaad), Dominique Bosjé (Feest), Jim 8 
Determeijer (Liftweekend, SR), Romein Dujardin (o.t., CIA, Almanak), Jacintha van Eekhout 9 
(o.t., KCC), Fleur Elsman (Algemeen Lid), Iris Ertugrul (SpoCo), Brenda Fokkink (o.t., 10 
Emphasis), Annabelle van Gils (RvT), Jan Jaap de Graeff (BuReCo), Cisca Griffioen (Erelid, 11 
CvA, Stokvisfonds), Iris Harmsen (o.t., Lustrum), Janneke Hendriks (o.t., CIA, CuCo), Michel 12 
Klaver (o.t., Lustrum), Daan Kortekaas (o.t., KCC), Jorim de Kroon (EJW), Rimke de Kroon 13 
(Algemeen Lid), René Kruithof (Emphasis), Nikki Lemmers (o.t., KCC), Vincent Ligtvoet 14 
(Algemeen Lid), Justin van Loon (Epsteinbar), Jade van Megen (SR), Simone de Milliano (o.t.), 15 
Alexander Moerkamp (MoM), Semma Nibbering (JVT3), Sophie Noordzij (Algemeen Lid), 16 
Elles Reimerink (Epsteinbar), Rebecca Roessler (JVT2), Melissa Schoenmaker (Algemeen 17 
Lid), Marit Schonewille (Ouderdag), Jante Sinnige (EJW), Hanneke Slaghekke (Algemeen 18 
Lid), Lisanne Smits (CuCo), Denise Torenstra (o.t., RvT), Niels Tuynman (Algemeen Lid), 19 
Kathelijn Verdeyen (Emphasis), Simone Verkleij (Liftweekend), Rosanne Vogel (Almanak, 20 
Lustrum), Remy Vrijlandt (o.t., Congres), Terry Wagner (Feest), Nikki Walraven (o.t., CIA), 21 
Lotte Wesselink (Algemeen Lid), Job van Wijlick (SpoCo), Merel de Witte (o.t., CIA, CvA, 22 
MCD), Daan Zilver (EJW), Irene Bais (f.t. Voorzitter), Maud van der Kleij (f.t. Secretaris), 23 
Denise de Gruijter (f.t. Penningmeester), Demi Dorrepaal (f.t. Commissaris Activiteiten & 24 
Interne PR), Stan Driessen (f.t. Commissaris Acquisitie), Remy Petersen (f.t. Commissaris 25 
Onderwijs), Patrick Witvliet (f.t. Commissaris Faciliteiten), Sibbeliene van den Bosch (f.t. 26 
Commissaris Epsteinbar), Sabine Haggenburg (Voorzitter), Arjen Meewisse (Secretaris), 27 
Marleen Slim (Penningmeester), Saskia Veldkamp (Commissaris Activiteiten & Interne PR), 28 
Jeffrey Koole (Commissaris Acquisitie), Ellen Vromen (Commissaris Onderwijs),  Robin van 29 
Schuylenburch (Commissaris Faciliteiten), Lydia Schonewille (Commissaris Epsteinbar) 30 
 31 

1. Opening 32 
2. Namenrondje 33 
3. Vaststellen agenda 34 
4. Goedkeuring notulen12 35 
5. Mededelingen 36 
6. Commissies 37 

 38 
7. Jaarverslag  ’14-’153       (informeren) 39 

Het 119de Bestuur zal een verslag van het afgelopen jaar presenteren. Dit document is gebaseerd 40 
op het beleidsplan 2014-2015 en bevat een beknopte evaluatie van dit beleidsplan. Verder bevat 41 
dit document ook uitleg over de nieuwe ontwikkelingen binnen de MFAS.  42 
 43 

8. Voorlopige exploitatierekening MFAS Centrale4   (informeren) 44 
De Penningmeester van het 119de Bestuur zal de voorlopige exploitatierekening van het jaar 45 
2014-2015 presenteren. Een exploitatierekening geeft een globaal overzicht van de inkomsten en 46 

                                                           
1
 Bijlage I: Notulen ALV 23-06-2015 

2
 Bijlage II: Samenvatting Notulen ALV 23-06-2015 

3
 Bijlage III: Jaarverslag 2014-2015 

4
 Bijlage IV: Voorlopige Exploitatierekening MFAS Centrale 
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uitgaven van de MFAS Centrale. Het definitieve financiële jaarverslag zal op de eerstvolgende ALV 1 
gepresenteerd worden.  2 

 3 
9. Protocol Raad van Toezicht5     (stemmen) 4 

 Tijdens dit agendapunt zal het huidig protocol van de Raad van Toezicht worden besproken. Het 5 
119de Bestuur heeft dit geëvalueerd en wil dit graag met de ALV bespreken. 6 

 7 
10. Partij MFAS6        (informeren) 8 

Op de ALV van 23-05-2015 is besproken dat bij deze ALV een update zal worden gegeven over 9 
Partij MFAS, na het breken met UvAsociaal. De Commissaris Onderwijs van het 119de Bestuur en 10 
de f.t. Commissaris Onderwijs van het 120ste Bestuur zullen een presentatie geven over de 11 
vorderingen binnen Partij MFAS. De partijbeginselen zullen worden besproken door hen. 12 
Hierover zal de ALV stemmen.  13 

 14 
11. Voordracht lid van verdienste     (stemmen) 15 

Het huidig Bestuur wil graag een kandidaat voordragen als lid van verdienste. De kandidaat is 16 
Kees de Jong. Dit lidmaatschap is bedoeld voor personen die zich buitengewoon en geruime tijd 17 
ingezet hebben voor de MFAS en haar leden (volgens het Huishoudelijk Reglement). Drs. Kees de 18 
Jong is staflid van de sectie Klinische Anatomie, coördinator van het blok 1.5 de 3D Mens en blok 19 
2.4 Maag-, darm-, leverziekten, vaste bargast in de Epsteinbar en is de MFAS vaak te hulp 20 
geschoten de afgelopen jaren bij activiteiten. Zo heeft hij menig Ouderdagen en Medische 21 
Oriëntatiemiddagen geholpen met zijn kennis en enthousiasme. In oktober 2015 zal Kees met 22 
pensioen gaan en wij zouden het een ontzettend mooi gebaar vinden als we hem op deze manier 23 
kunnen bedanken. Het huishoudelijke reglement (HR) zijn de regels voor het Bestuur waarover 24 
gestemd is tijdens een ALV en waar het Bestuur zich aan moet houden. Het HR vermeld dat vóór 25 
het lid van verdienste mag worden benoemd het goed moet worden gekeurd door de ALV. Bij dit 26 
agendapunt zal de ALV dan ook stemmen. 27 

 28 
12. Samenstelling Raad van Toezicht ’15-’16    (stemmen) 29 

Het 119de Bestuur der MFAS zal de Raad van Toezicht (RvT) voor het aankomende jaar 30 
presenteren. De RvT zal gedurende het jaar het functioneren van het h.t. bestuur evalueren en dit 31 
terugkoppelen naar de ALV. Over de aanstelling van deze personen zal gestemd worden. 32 
 33 

13. Presentatie beleidsplan ’15-’167     (stemmen) 34 
 Het 120ste f.t. Bestuur zal hun beleidsplan presenteren. Dit beleidsplan bevat het beleid dat het 35 
toekomstige bestuur komend jaar wil gaan uitvoeren. Vervolgens zal er gestemd worden over dit 36 
plan. 37 

 38 
14. Presentatie begroting ’15-’168     (stemmen) 39 

 De penningmeester van het 120ste f.t. Bestuur zal de begroting voor het jaar 2015-2016 40 
presenteren. De begroting bevat de te verwachten inkomsten en de verdeling van de inkomsten 41 
over onder andere de commissies. Na afloop zal er gestemd worden over de begroting.  42 

 43 
15. Jaarverslag Interne PR 44 
 De Commissaris Activiteiten & Interne PR van het 119de Bestuur presenteert haar jaarverslag.45 
     46 
16. Eervol ontslag 119de bestuur der MFAS & installatie 120ste bestuur der MFAS 47 

Het 119de Bestuur der MFAS zal per bestuurslid eervol ontslagen worden. Er is geen sprake van 48 
decharge aangezien de financiële verplichtingen stand houden totdat het financiële jaarverslag is 49 
goedgekeurd op de eerstvolgende ALV. Tegelijkertijd met het eervol ontslag zal er overgegaan 50 
worden op installatie van het 120ste Bestuur. 51 

                                                           
5
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6
 Bijlage VI: Partijbeginselen Partij MFAS 
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 1 
17. Installatie KCC       (stemmen) 2 

Het 120ste Bestuur der MFAS zal de Kas Controle Commissie (KCC) voor het aankomende jaar 3 
presenteren. De KCC controleert de financiële verslaglegging van het bestuur. over de aanstelling 4 
van deze personen zal gestemd worden.  5 

 6 
18. Vaststellen ledengeld      (stemmen) 7 

De statuten vermelden dat jaarlijks op de ALV het ledengeld van de vereniging vastgesteld moet 8 
worden. Momenteel staat het ledengeld op €,- (7jaar) voor geneeskunde studenten en €,- (5 jaar) 9 
voor MIK-studenten. Het 120ste Bestuur der MFAS doet een voorstel betreffende dit bedrag waar 10 
vervolgens over gestemd zal worden. 11 

 12 
19. Vaststellen bedrag volgens artikel 14 van de statuten  (stemmen) 13 

Artikel 14: Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het 14 
verrichten van (rechts)handelingen welke een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast 15 
te stellen bedrag te boven gaat (04-10-2010 vastgesteld op €1250). Er wordt wederom een 16 
bedrag vastgesteld waarover gestemd zal worden op de ALV. 17 
 18 

20. Waar zijn wij mee bezig       (informeren) 19 
21. W.V.T.T.K. 20 
22. Rondvraag 21 
23. Nieuwe datum ALV 22 
24. Sluiting 23 

 24 

 25 
1.  Opening 26 

 27 
Sabine: "Heeft iedereen zijn naam op de aanwezigheidslijst gezet? Voor iedereen die hier voor het eerst is, 28 
op de tafel naast de deur liggen ALV handleidingen. Pak er gerust een en als je iets niet begrijpt wat gezegd 29 
wordt, laat het dan alsjeblieft weten." 30 
 31 

2.  Namenrondje 32 
 33 
De aanwezigen stellen zich voor.  34 
 35 

3.  Vaststellen agenda 36 
 37 
Sabine: “Is er iemand die nog iets wil toevoegen aan de agenda?” 38 
 39 
Er zijn geen toevoegingen.  40 
 41 
Sabine: “Dan is de agenda bij dezen vastgesteld.” 42 
 43 

4.  Goedkeuring notulen 44 
 45 
Sabine: “We lopen de notulen door om te kijken of er nog iemand opmerkingen heeft.” 46 
 47 
Er zijn geen wijzigingen. 48 
 49 
Sabine: “De notulen zijn goedgekeurd." 50 
 51 

5.  Mededelingen 52 
 53 
Sabine: "Op een voorgaande ALV is gesproken over het overstappen op een andere bank voor het 54 
Professor Stokvisfonds. Onze penningmeester heeft ervoor gekozen dit niet te doen, vanwege het feit dat 55 
de rente op dit moment erg laag is."  56 
 57 
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Sabine: "Op de computers in de MFAS-kamer zit nu overal een legale Windows versie. Ook hebben we op 1 
meer computers Indesign, Premiere Pro en Photoshop gezet. Daarnaast hebben we voor alle computers 2 
nieuwe WiFi-antennes gekocht." 3 
 4 
Sabine: "Tijdens de introductieweek waren er 50 minder aanmeldingen. Dit kwam doordat de 5 
Onderwijsadministratie de brief naar de eerstejaars te laat had verzonden. Hierover is een gesprek 6 
geweest met Albert Kok en hij heeft toegezegd de deelnemerskosten te vergoeden vanuit OS, we krijgen 7 
daarom (Bedrag A) euro meer op de kostenplaats ter vergoeding."  8 
 9 
Sabine: "Per oktober zal de Emphasis ook digitaal worden geplaatst op de site."  10 
 11 
Sabine: "Tevens zijn er 2 vissen, Steve en Dorst, in de vakantie overleden. Waarschijnlijk is het 12 
visvoerblok de oorzaak, dus gaan we het 120ste aanraden op zoek te gaan naar nieuw visvoer voor de 13 
vakantieperioden." 14 
 15 
Sabine: "Het target van onze Commissaris Acquisitie was (Bedrag B) euro, maar is uiteindelijk gekomen 16 
op (Bedrag C) euro geworden."  17 
 18 
Sabine: "De volgende mensen zijn afwezig: 19 
Egbert Schadé 20 
Louise Gunning-Schepers 21 
Estelle Altena 22 
Koos de Wit 23 
 24 
De volgende mensen zijn afwezig en machtigen: 25 
Jojanneke van Amesfoort machtigt Iris Harmsen 26 
Tycho Veerkamp machtigt Justin van Loon 27 
Emelie Schuts machtigt Sanne Bootsma 28 
Michel Klaver machtigt Rosanne Vogel 29 
Koen de Geus machtigt Annabelle van Gils 30 
Iris Jongerius machtigt Simone de Milliano 31 
Saskia Hendrikson machtigt Christiaan Ponsen." 32 
 33 

6.  Commissies 34 
 35 
Sabine: “Het bestuur wil graag de volgende commissies bedanken: 36 
De Medische Carrièredagcommissie voor de Medische Carrièredag 37 
De Epsteinbarcommissie voor Epsteinbarmy 38 
De introductieweekcommissie voor de introductieweek, 39 
de Medische Oriëntatiemiddagcommissie voor de Medische Oriëntatiemiddag, 40 
de Cultuurcommissie voor het bezoek aan het Nationaal Ballet, 41 
de Epsteinbarcommissie voor de Caribbean Party,  42 
de Feestcommissie voor het bootfeest Dirty Disney,  43 
de CoRaad voor de cursus wetenschappelijk schrijven, 44 
de CoRaad voor het Co-Feest,  45 
en de Lustrumcommissie voor de Themabekendmakingsborrel.” 46 
 47 
Sabine: “Graag kondigen wij de volgende activiteiten aan: 48 
Paintballen door de Activiteitencommissie op 7 oktober 49 
Barwissel door de Epsteinbarcommissie op 8 oktober 50 
Constitutieborrel van het 120ste bestuur op 13 oktober 51 
Cursus succesvol solliciteren voor coassistenten door de CoRaad op 22 oktober 52 
Anesthesiologiecursus door de Onderwijscommissie op 27 oktober 53 
Eerstejaarsweekend door de EJW-commissie van 30 okt t/m 1 november 54 
Museumnacht op 7 november" 55 
 56 

7.  Jaarverslag  ’14-’15 57 
 58 
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Sabine: “Graag presenteer ik jullie nu een beknopt overzicht van de ontwikkelingen die de vereniging 1 
heeft doorgemaakt afgelopen jaar. Dit alles hebben wij gebundeld in het jaarverslag.  2 
 3 
Zoals ieder bestuur hebben wij precies een jaar geleden ons beleidsplan gepresenteerd. Op basis hiervan 4 
zal ik onze ontwikkelingen doorlopen."  5 
 6 
Sabine: "Uitstraling:  7 
We schreven een toegankelijk en open beleid te willen voeren, met name in de MFAS-kamer. De nieuwe 8 
opstelling van de MFAS-kamer heeft er naar ons idee voor gezorgd dat mensen de MFASkamer binnen 9 
durfden te komen en vragen durfden te stellen. Wel hebben we gemerkt dat we af en toe beter moesten 10 
letten op de deuropening, want af en toe blijven daar mensen in staan die iets willen vragen en die zagen 11 
we dan over het hoofd.  12 
 13 
We schreven ook ALV’s actiever te willen promoten. Dit hebben we gedaan door bij elk voorzittersoverleg 14 
voorzitters van commissies aan te sturen om naar de ALV’s te komen. Tevens hebben we dit geprobeerd te 15 
bewerkstelligen door ALV posters te laten drukken en door begeleidend bestuursleden hun commissies 16 
hierop te laten aan sturen. Met de samenvattingen van de ALV notulen hopen wij de ALV’s ook 17 
toegankelijker te hebben gemaakt. 18 
 19 
Tevens is gebleken dat de MFAS toegankelijker is geworden voor afdelingen in het AMC. Dit hebben we 20 
voor elkaar gekregen doordat ik aan het begin van het jaar een mail heb gestuurd naar alle 21 
afdelingshoofden om aan te geven dat de MFAS benaderbaar is als men studenten wil bereiken. We krijgen 22 
nu regelmatig mails van afdelingshoofden voor eventuele baantjes voor de vacaturenieuwsbrief en voor 23 
acties waar ze ons bij willen gebruiken.   24 
 25 
Ook hebben we de MFAS-huisstijl heringevoerd om de professionaliteit van de vereniging te vergroten. 26 
Hiermee staat er nu een huisstijl op iedere factuur, ieder contract en formele brieven. Tevens zijn alle 27 
commissiedummy’s in dezelfde lay-out gezet.  28 
 29 
We schreven ook de zichtbaarheid te willen vergroten. Dit hebben we gedaan door een streng beleid te 30 
voeren ten aanzien van de posters. Deze moesten uiterlijk 2 weken voor de activiteit hangen. Dit is bijna 31 
altijd gebeurd. Ook hebben we geprobeerd door de ‘Vandaag bij MFAS-post’ op Facebook, dit was een post 32 
waarin we lieten zien wat het Bestuur deed op dat moment.  33 
 34 
Daarbij hebben wij een gestructureerde promotie opgezet voor de donderdagborrel in de Epsteinbar en 35 
de vacaturepagina, door middel van standaard posters. 36 
 37 
Halverwege het jaar zijn we begonnen met het presenteren van de commissies in de MFAS-kamer, dit 38 
werd erg goed ontvangen door leden."   39 
 40 
Sabine: "Ontwikkeling: 41 
Onder dit speerpunt schreven we onder andere optimaal te willen communiceren naar komende besturen. 42 
Hierom hebben we sinds het begin van het jaar overdrachtsbestand bijgehouden voor onze opvolgers, 43 
waarin we alles noteerden waar we tegenaan liepen en wat nuttig kon zijn. Vervolgens hebben we dit 44 
verwerkt in de bestuursdummy. Dit raden we het 120ste aan om dit te blijven doen.  45 
 46 
Ook schreven wij het beleid ten aanzien van onderwijs te willen verbeteren. Om de JVT’s te optimaliseren 47 
zijn er trainingsavonden geweest, ook worden de oude nabesprekingsverslagen optimaal benut door de 48 
JVT’s door ze voor iedere bespreking door te nemen. Tevens werd er een link op Facebook gezet naar deze 49 
nabesprekingsverslagen. Tevens hebben onze Commissaris Onderwijs en Commissaris Faciliteiten de 50 
organisatie van de bacheloruitreiking voor niet-nominaal afstuderende studenten op zich genomen in 51 
samenwerking met de SR.   52 
 53 
Tevens spraken wij over de uitbreiding van de functie Commissaris Faciliteiten. Onze Commissaris 54 
Faciliteiten organiseerde samen met onze Commissaris Acquisitie de pilot voor het EHBO project in 55 
samenwerking met het Oranje Kruis. Deze vond plaats in mei en iedereen was hiervoor geslaagd. Wij 56 
adviseren het 120ste bestuur hiermee door te gaan en de eerste officiële ronde voor het EHBO project te 57 
organiseren en de inschrijving voor tweede en derdejaars te laten plaatsvinden. 58 
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 1 
Verder heb ik als voorzitter van alle gesprekken die met personen in het AMC zijn gevoerd 2 
samenvattingen gemaakt. Hierin worden de genomen beslissingen opgeschreven zodat dit makkelijk terug 3 
te vinden is in het vervolg. Zo blijven naar ons idee afspraken beter bewaard en kan er door opvolgers 4 
makkelijk terug worden gezocht in het digitale archief. 5 
 6 
Ook heeft onze Commissaris Epsteinbar een bestand van belangrijke gebeurtenissen in de Epsteinbar 7 
gemaakt dat nu consequent wordt bijgehouden. 8 
 9 
Tevens is er afgelopen uitgezocht of studenten liever een digitale Emphasis of eentje op papier zouden 10 
willen hebben. Uit de enquête is gebleken dat het merendeel de Emphasis op papier wilde hebben. Echter 11 
was er ook een deel dat voor digitaal koos. Daarom is in het kader van modernisering ervoor gekozen de 12 
Emphasis ook digitaal te laten verschijnen.  De redactie zorgt ervoor dat dit in oktober gebeurd." 13 
 14 
Sabine: "Samenwerking: 15 
In ons beleidsplan schreven wij te willen streven naar een betere samenwerking met MIKpunt en meer 16 
toegankelijkheid van de MFAS voor MI-studenten. Dit hebben wij getracht te doen door lokaalpraatjes te 17 
houden bij Medische Informatiekunde en mailcontact met MIKpunt over activiteiten. Helaas is in de loop 18 
van het jaar gebleken dat de wens naar samenwerking niet altijd wederzijds was.  19 
 20 
In samenwerking met de SR is een vernieuwde overeenkomst opgesteld m.b.t. de begeleiding van de 21 
JVT’s.  22 
 23 
Er is sinds dit jaar ook een gangoverleg opgezet. Hierin wordt onder leiding van iemand van 24 
congresvoorzieningen een overleg gehouden over collegezaal en lokaalgebruik onder de ganggenoten. 25 
Hierbij komt men samen om de 2 maanden om de nieuwe activiteiten en verenigingsagenda’s te 26 
bespreken.  27 
 28 
In november hebben wij in samenwerking met het Emma Kinderziekenhuis de Emma Kinderziekenhuis 29 
kerstactie voor studenten opgezet. Hierbij hadden wij door middel van een loterij  (Bedrag D) opgehaald. 30 
Tevens is er alweer contact gezocht door het Emma met de MFAS en dit contact zal worden overgenomen 31 
door het 120ste bestuur. 32 
 33 
Ten slotte hebben wij in ons bestuursjaar de samenwerking met studentenpartij UvAsociaal verbroken."  34 
 35 
Sabine: "Overige ontwikkelingen: 36 
Op financieel gebied hebben de volgende ontwikkelingen plaats gevonden: de CoRaad financiën zijn dit 37 
jaar consequent in het boekhoudprogramma bijgehouden door de penningmeester van de CoRaad en 38 
Marleen. Sinds dit jaar staan hun financiën ook op het halfjaar en jaarverslag. Tevens zijn we dit jaar 39 
begonnen met het naleven van de afspraken met de belastingdienst. In oktober zal er aangifte worden 40 
gedaan over het jaar 2014-2015. Dit jaar hebben we ons ook verdiept in de drukkosten van de Emphasis. 41 
Na overleg met de huidige drukker hebben wij afgesproken dat we gedurende drie jaar (Bedrag E) korting 42 
per jaar krijgen op de drukkosten.  43 
 44 
Afgelopen jaar hebben we geprobeerd een MFAS Alumni borrel op te zetten. Deze zou plaatsvinden op 11 45 
september 2015, maar helaas kon deze niet doorgaan wegens te weinig aanmeldingen. Ondanks dat 46 
hebben we wel veel positieve reacties erop gehad en mails van oud MFAS-leden dat zij graag een andere 47 
keer wel aanwezig zouden willen zijn.  48 
 49 
Door verkoop van tentamenbundels in de MFAS-kamer hebben we een bedrag van (Bedrag F) opgehaald 50 
voor het goede doel Stichting Sport Helpt.  51 
 52 
In de Epsteinbar heeft de commissie ook niet stil gezeten: de hall of fame is verplaatst, de oude muur van 53 
de hall of fame, de verwarming, de krijtborden, de vloerbeugels en het podium zijn geverfd. Er zijn nieuwe 54 
terrastafels aangeschaft. Tevens hangen er nu kledinghaakjes onder de bar. Wegens de incidenten die 55 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden hebben wij nuchterdienstrondes ingevoerd, ook hebben wij het 56 
huisreglement zichtbaarder gemaakt. Dit raden wij het 120ste aan zo te houden. 57 
 58 
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Tevens hebben we een statutenwijzigingsbestand aangemaakt, zodat een volgend bestuur dat de statuten 1 
wil wijzigen ook deze kleine puntjes mee kan nemen. 2 
 3 
Ook hebben wij er met voorgangers naar gekeken hoe we het activiteiten gat in oktober konden 4 
verhelpen. Dit hebben we nu gedaan door de onderwijsactiviteit en de accie activiteit naar oktober te 5 
verplaatsen."  6 
 7 
Sabine: "Lopende zaken zijn: 8 
Het Online Ledensysteem, hierin heeft nu de eerste kaartverkoop plaatsgevonden, de berichtenwall en het 9 
fotoalbum staan er ook op. Alle inloggegevens zijn nogmaals verstuurd.  10 
 11 
Dit jaar heeft onze Commissaris Onderwijs opnieuw getracht de onderwijsprijsmuur te realiseren. 12 
Onderwijssupport heeft helaas aangegeven te willen wachten tot na de plein J verbouwing.  13 
 14 
De computers blijven natuurlijk ook een lopende zaak. Het AMC heeft aangegeven dat de MFAS als laatst 15 
aan de beurt zal zijn voor nieuwe computers van het AMC. Zij gokken nu op maart 2016. Hierom hebben 16 
wij ervoor gekozen om naar een andere manier te zoeken om de situatie werkbaar te maken. 17 
 18 
Wij hopen dat jullie net zo hebben genoten van afgelopen jaar als wij. Zijn er vragen of opmerkingen over 19 
alles wat ik heb verteld?"  20 
 21 
Nikki W.: "Lydia, zijn bij de samenvatting van de gebeurtenissen in de Epsteinbar alleen dingen uit jouw 22 
jaar opgenomen of ook van daarvoor?:  23 
Lydia: "Alles uit mijn en Nikki's jaar en ik mis nog 1 ding van het jaar van Luuk." 24 
Nikki W.: "Ik weet volgens mij ook nog best veel dingen, en wil je wel helpen om de samenvatting aan te 25 
vullen." 26 
Lydia: "Laten we een keer samen gaan zitten." 27 
 28 
Romein: "Waarom denken jullie dat de Alumniborrel weinig aanmeldingen had, en hoe zouden jullie het 29 
in de toekomst beter willen doen?" 30 
Sabine: "Jeffrey en ik hebben gekeken en wat we zelf denken dat fout is gegaan is dat we voor de vakantie 31 
een eerste mail hebben gestuurd naar de alumni, en dat was misschien te vroeg. Na de vakantie hebben 32 
we een tweede mail gestuurd en dat was weer te kort op de borrel. We denken dat mensen er daarom 33 
eerst lang over nagedacht hadden, het vergeten zijn en vervolgens te kort hadden om te beslissen. 34 
Daarnaast is september voor de meesten ook een drukke maand. Ook hebben we weinig gepromoot op de 35 
afdelingen. Tenslotte moet het oud-leden bestand beter up to date worden gehouden, want veel gegevens 36 
klopten niet. We hebben 800 mensen gemaild en er kwamen er 600 aan, waar waarschijnlijk ook veel 37 
adressen tussen zaten die niet meer worden gebruikt." 38 
Romein: "Zijn de goede gegevens dan ook niet meer te achterhalen?" 39 
Sabine: "We kunnen kijken naar o.t. besturen. Actieve leden hebben ook vaker de juiste mail. Het ligt nu 40 
bij 120, we kunnen ze alleen adviseren." 41 
 42 
Brenda: "De samenwerking met MIKpunt is slecht gegaan, dat is wel vaker zo geweest. Is het nu klaar met 43 
de samenwerking of kunnen jullie betere ideeën meegeven aan 120?" 44 
Sabine: "We hebben vooral met hen geprobeerd te overleggen over onze activiteiten zodat zij promotie 45 
daarvoor op Facebook konden zetten, maar dat is minder soepel gegaan dan verwacht. Wij hebben veel 46 
initiatief getoond maar we krijgen er niet veel voor terug. Met de ganglunch afgelopen week merkten we 47 
wel dat er nu meer wil lijkt te zijn, er is natuurlijk ook een nieuw bestuur. Misschien is er ook een manier 48 
om MIKpunt te omzeilen en ons gewoon te richten op de MI-studenten." 49 
 50 
Romein: "Hoe is het gegaan met de kaartverkoop in het Online Ledensysteem." 51 
Arjen: "Het ging heel goed. Ik was een beetje bang dat het niet zou werken, en om het te promoten hebben 52 
we kaartjes in het Online Ledensysteem een euro goedkoper gemaakt, maar de kaartjes waren binnen een 53 
week allemaal verkocht." 54 
 55 
Annabelle: "Kun je opzoeken hoeveel mensen in het Online Ledensysteem hebben bezocht?" 56 
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Arjen: "Via Google Analytics kun je kijken hoeveel mensen er op de site zijn geweest maar ik kan dan niet 1 
zien hoeveel mensen daarvan leden zijn of wie hebben ingelogd. Er zijn wel meer gegevenswijzigingen 2 
afgelopen jaar, dus het wordt gebruikt, maar concrete cijfers heb ik niet." 3 
 4 

8.  Voorlopige exploitatierekening MFAS Centrale  5 
 6 
Dit agendapunt bevat financiële informatie en is daarom uit de notulen gehaald. 7 
 8 
Denise Torenstra komt binnen om 19:00. 9 
 10 
Iris Harmsen komt binnen om 19:05. 11 
 12 

9.  Protocol Raad van Toezicht 13 
 14 
Sabine: "Wij hebben het protocol van de Raad van Toezicht geëvalueerd in samenwerking met de Raad 15 
van Toezicht en willen dit graag met jullie bespreken. Het bestuur heeft het protocol geëvalueerd vanwege 16 
het feit dat er volgens ons stappen ontbraken in het protocol. Het huidig protocol en het vernieuwde 17 
concept protocol zitten in jullie vergaderpakketjes. Zijn er vragen of opmerkingen met betrekking tot de 18 
wijzigingen? 19 
 20 
Luuk: "In het tweede dikgedrukte stukje wordt er gesproken over een 'Vooraf afgesproken termijn.' 21 
Wordt die door jullie bepaald nu?" 22 
Sabine: "Die wordt in samenwerking met de RvT bepaald, want die termijn kan verschillen per 23 
probleem." 24 
 25 
Brenda: "Dit is een tekstueel dingetje. Tenzij situatie uitermate ongeschikt is, aan het einde er kan niet 26 
overgegaan." 27 
Sabine: "Dat moet dan genuanceerder worden opgeschreven." 28 
 29 
Nikki W.: "Wat houdt een officiële waarschuwing in? Is dat alleen titel of ook iets anders?" 30 
Sabine: "Dat is alleen een titel." 31 
Annabelle: "Een waarschuwing moet wel nog worden ingetrokken, anders moet het bestuurslid worden 32 
geschorst." 33 
 34 
Vincent: "Er staat dat een groepsgesprek plaats vind, tenzij de situatie daarvoor uitermate ongeschikt is, 35 
waar moeten we dan aan denken?" 36 
Sabine: "De extreme dingen. Wij gebruikten het voorbeeld dat het ene bestuurslid een ander verkracht, 37 
dan wil je natuurlijk geen groepsgesprek houden." 38 
 39 
Janneke: "Er staat ‘heeft de RvT volgende middelen tot beschikking’ en gelijk daarna een punt. Daardoor 40 
weet je niet goed wat de middelen zijn." 41 
Sabine:"Dat moet duidelijker opgeschreven worden." 42 
 43 
Sabine: "Dan gaan we nu stemmen onder voorbehoud van voorgenoemde wijzigingen."  44 
 45 
Voor: Je stemt voor en bent daarmee voor de wijzigingen in het protocol van de Raad van Toezicht. 46 
Tegen: Je stemt tegen en bent daarmee tegen de wijzigingen in het protocol van de Raad van Toezicht. 47 
Blanco: Je  bent het niet eens met de keuzemogelijkheden of de stemprocedure. 48 
Onthouding: je hebt geen mening betreffende deze kwestie of weet niet wat je moet stemmen.” 49 
 50 
Sabine: "Met 46 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco en 19 onthouding is het voorstel 51 
goedgekeurd."  52 
 53 
Jacintha van Eekhout betreedt de vergadering om 19:28. 54 
 55 

10.  Partij MFAS 56 
 57 
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Ellen: "Vorige ALV is de samenwerking van partij MFAS met partij UvAsociaal besproken, en is er besloten 1 
om de samenwerking te beëindigen, en komende jaren weer alleen door te gaan. Daarom willen wij jullie 2 
nu op de hoogte stellen van de vorderingen."  3 
Ellen: "Eerst over de naam: We hebben diverse opties overwogen. Na de voor- en nadelen afgewogen te 4 
hebben, hebben we besloten om door te blijven gaan als Partij MFAS. Nadat ik gebroken ben met 5 
UvAsociaal, hebben Remy en ik  een kleine groep gevormd om na te denken over de volgende zaken, waar 6 
we het nu over gaan hebben." 7 
 8 
Remy P.: "Omdat Partij MFAS dit jaar goed bekend gemaakt moet worden onder studenten en wij graag 9 
continuïteit binnen de partij willen waarborgen zal er een Partijraad worden opgericht. De Partijraad zal 10 
bestaan uit ongeveer 10-15 personen, waarvan altijd de Commissaris Onderwijs die vergaderingen zal 11 
leiden en aansturing zal geven. Ook zal er bij voorkeur een huidig SR-lid van kieslijst MFAS-UvAsociaal 12 
betrokken zijn bij de partijraad. Volgende jaren zal dit natuurlijk iemand van Partij MFAS zijn. Verder 13 
bestaat de Partijraad uit geïnteresseerden. Voor geïnteresseerden zal er een gesprek met de Commissaris 14 
Onderwijs plaatsvinden, om te kijken of de geïnteresseerde voldoende informatie heeft over Partij MFAS 15 
en de Partijraad.  16 
 17 
Deze zal onder leiding van de Commissaris Onderwijs de volgende taken uitvoeren: ze zal 18 
naamsbekendheid genereren voor partij MFAS door het jaar heen, dit zal onder andere gebeuren door het 19 
up-to-date houden van de facebookpagina en naamsbekendheidsacties. Daarnaast zal de Partijraad de 20 
functie van de wervingscommissie overnemen en kandidaten voor de kieslijst van Partij MFAS werven. 21 
Ook zal de Partijraad dienen als klankbord voor de zittende SR-leden van kieslijst MFAS-UvAsociaal. De 22 
SR-leden kunnen de Partijraad vragen feedback te geven op hun ideeën en plannen, dit is allemaal 23 
natuurlijk geheel vrijblijvend en niet gebonden. 24 
Natuurlijk is de Partijraad ook vrij om zelf ideeën voor acties of evenementen aan te dragen. Zo zouden zij 25 
bijvoorbeeld een debat kunnen organiseren of opiniestukken kunnen schrijven voor de Emphasis.  26 
 27 
Het budget van de Partijraad valt onder de onderwijsbegroting. De Sollicitatiecommissie wordt op 28 
dezelfde manier als voorgaande jaren door de Commissaris Onderwijs worden samengesteld." 29 
 30 
Annabelle: "Zijn de Partijraad en de Sollicitatiecommissie volledig onafhankelijk van elkaar?" 31 
Remy P.: "Niemand uit de raad zal ook in de SoCo komen." 32 
 33 
Daan K.: "Heb je een minimum aantal leden voor de Partijraad? Je zei dat je ongeveer 10 to 15 mensen 34 
wilde, maar dat klinkt als best wel veel." 35 
Remy P.: "Ik heb wel ideeën over wie ik wil vragen, en ik hoop het formaat van een commissie wel te 36 
halen als minimum." 37 
Daan K.: "Ik zou wel een minimum bedenken, want dan blijf je streven tot je zoveel mensen hebt." 38 
Remy P.: "Die 10 tot 15 is al inclusief Commissaris Onderwijs en een SR-lid. Ik ga met actieve promotie 39 
zoveel mogelijk mensen proberen te trekken." 40 
Annabelle: "Dat moet wel lukken, want de Partijraad is geen dagtaak." 41 
 42 
Brenda: "Ik was benieuwd naar de naam. Jullie zeggen dat je afwegingen hebt gemaakt. Hoe gegaan is dat 43 
gegaan?" 44 
Ellen: "Er zijn voor- en nadelen aan deze naam. Het voordeel is dat naam al bekend is, dus de achterban 45 
die je al hebt blijft bij je en je hoeft geen heel nieuw plaatje neer te zetten. Het nadeel is de associatie met 46 
de studievereniging, die soms wordt gezien als feestvereniging. Er zijn mensen die uit principe daarom op 47 
een andere partij stemmen. Wij denken dat dat een kleine groep is. Verder gaan onder deze naam geeft 48 
zelfs een serieuzere tint aan de studievereniging." 49 
 50 
Annabelle: "Wat waren de andere opties?" 51 
Ellen: "Een hele andere naam hadden we niet. We hebben wel nog nagedacht over MPAS, Medische Partij 52 
Amsterdamsche Studenten. Of SteMFAS." 53 
 54 
Pepijn: "Hoe willen jullie ervoor zorgen dat de kennis in de Raad blijft maar het niet een soort denktank 55 
wordt die een stille dood sterft" 56 
Remy P.: "De bedoeling is dat de Commissaris Onderwijs, omdat die hoofd van de Raad is, sowieso kennis 57 
in de groep houdt. Daarnaast hebben we partijbeginselen waarmee continuiteit gewaarborgd blijft." 58 
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Ellen: "Ze zullen ook 1x per maand vergaderen." 1 
 2 
Annabelle: "Krijgt de Partijraad geld dat normaal naar de kieslijst gaat." 3 
Remy P.: "Er is altijd geld voor de wervingscommissie, daarnaast is er op Denise haar begroting extra geld 4 
voor gereserveerd." 5 
 6 
Nikki W: "Is er een plan om een dummy te maken om continuïteit te waarborgen?" 7 
Ellen: "Ja." 8 
 9 
Janneke: "Hoe is de grens tussen de Partijraad en de SR, om bijvoorbeeld door te stromen?" 10 
Annabelle: "Niemand in de Partijraad zit ook in de SoCo dus je kan doorstromen." 11 
Remy P.: "Het kan een manier zijn om kennis op te doen." 12 
Ellen: "Als je weet dat je gaat solliciteren voor de SR ga je misschien niet heel actief werven." 13 
 14 
Jim: "De Commissaris Onderwijs en het SR-lid zitten in de Partijraad om een kijk te geven op de huidige 15 
gang van zaken. Daarnaast zijn er een aantal ouwe rotten voor hun ervaring. En het wordt een manier om 16 
ervaring op te doen voor nieuwe mensen, om professionaliteit bij verkiezingen te krijgen. Dat was het idee 17 
achter zo'n scala van mensen." 18 
 19 
Brenda: "Is het een idee voor de continuïteit dat de Commissaris Onderwijs het nog een jaar doet na zijn 20 
of haar bestuursjaar?" 21 
Ellen: "Remy heeft me al gevraagd voor komend jaar." 22 
Brenda: "Misschien is het een goed idee als er sowieso iemand is die blijft zitten voor de continuïteit, zelfs 23 
als de Commissaris Onderwijs het niet kan doen."  24 
 25 
Ellen: "Dan wil ik de Partijbeginselen bespreken: zoals ik vorige ALV verteld hebt, bestaan er al een aantal 26 
jaren partijbeginselen van Partij MFAS. We hebben kritisch naar deze beginselen gekeken en een nieuw 27 
document opgesteld. Deze hebben jullie ook allemaal ontvangen bij de ALV-mailing. Wat ik hier graag over 28 
wil vertellen is dat deze ‘nieuwe’ partijbeginselen qua inhoud redelijk vergelijkbaar zijn gebleven. De 29 
kernwaarden zijn nog steeds dezelfde kernwaarden, we vonden deze nog steeds tekenend voor de Partij. 30 
Waar we aan hebben gewerkt is grotendeels de vorm.  31 
We hebben de partijbeginselen een stuk korter en compacter gemaakt. Zo kunnen ze ten eerste op 32 
meerdere manieren ingezet worden en zijn ze makkelijker toegankelijk voor de studenten.  33 
We hebben daarnaast gelet op de duurzaamheid van onderwerpen. Het idee is dat de 34 
verkiezingsprogramma’s die gebaseerd worden op deze beginselen toespelen op de actualiteiten, 35 
waardoor de standpunten hierin over 10 jaar hopelijk niet meer van toepassing zijn. De beginselen 36 
daarentegen moeten over 20 jaar nog steeds bruikbaar zijn. 37 
We hebben geprobeerd te kijken naar het originele van Partij MFAS. Buiten gebruikelijke open deuren, die 38 
natuurlijk ook belangrijk kunnen zijn, hebben we ook geprobeerd de unieke dingen van Partij MFAS te 39 
belichten. Zoals een hoog basisniveau, handvatten aanreiken, toetsing middel om op te leiden, keuze- en 40 
ontwikkelingsvrijheid en dergelijke." 41 
 42 
Ellen: "Ook gekeken naar het onderscheidende vermogen van de Partijbeginselen. Het idee is dat deze 43 
partijbeginselen mede voor een duidelijk identiteit van de partij zorgen en een rode draad zijn tijdens de 44 
verkiezingen. We verwachten bijvoorbeeld dat mensen die aangeven op de kieslijst van Partij MFAS te 45 
willen, omdat zij denken daar goed bij te passen, ook op de hoogte zijn van de idealen van Partij MFAS. 46 
Zijn hier vragen over?" 47 
 48 
Annabelle: "In de tweede alinea moet tussen 'is' en 'naar' iets komen, maar dat is geen komma. En bij 49 
Kwaliteit van Onderwijs was ik benieuwd of het aansluiten terugslaat op het basisonderwijs of op de arts 50 
onderzoekers?" 51 
Ellen: "Het slaat terug op het basisniveau." 52 
 53 
Denise T.: "Bij Kwaliteit van Onderwijs staat in de laatste alinea is over zelfreflectie van de  opleiding. 54 
Moet dat niet gewoon reflectie zijn?" 55 
Ellen: "Reflectie op onderwijs kan op van alles slaan." 56 
Annabelle: "Moet je het dan geen evaluatie noemen?" 57 
 58 
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Simone: "In de tweede zin van eerste alinea staat dat er aan onze faculteit de meest competente artsen 1 
worden opgeleid. Maar we zijn niet echt de nummer 1 universiteit in Nederland of op de wereld." 2 
Ellen: Het is een streven. Het idee is dat we een optimaal inspirerende en faciliterende leeromgeving 3 
worden en als we dat zijn geworden, dan leiden we meest competente mensen op." 4 
 5 
Annabelle: "Ik heb een voorstel voor de zin over zelfreflectie van de opleiding. Misschien kun je zeggen 6 
dat continue evaluatie een vereiste is voor kwalitatief goed onderwijs." 7 
 8 
Denise T.: "In de het stuk over keuze en ontwikkelingsvrijheid, staat de zin 'Elke student heeft een eigen 9 
interessegebied en moet de mogelijkheid krijgen om zich daarop te kunnen richten.' Zonder kunnen loopt 10 
die zin mooier." 11 
 12 
Janneke: "In de eerste alinea van 'Kwaliteit van Onderwijs' staat dat het basisniveau hoog moet zijn. Door 13 
de zin daarvoor lijkt het te gaan om het niveau van artsen, maar dat moet natuurlijk het niveau van 14 
onderwijs zijn." 15 
 16 
Sabine: "Dan zullen we nu gaan stemmen over de partijbeginselen. 17 
 18 
Voor: je stemt voor en keurt daarmee de partijbeginselen goed. 19 
Tegen: je stemt tegen en keurt daarmee de partijbeginselen af. 20 
Blanco: je bent het niet eens met de keuzemogelijkheden of stemprocedure. 21 
Onthouding: je hebt geen mening betreffende deze kwestie of weet niet wat je moet stemmen." 22 
 23 
Met 42 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco en 24 stemmen onthouding zijn de 24 
partijbeginselen goedgekeurd. 25 
 26 
Michel Klaver betreedt de vergadering om 20:04 27 
 28 

11.  Voordracht lid van verdienste 29 
 30 
Sabine: "Wij zouden graag een kandidaat voordragen als lid van verdienste. De kandidaat is Kees de Jong. 31 
Dit lidmaatschap is bedoeld voor personen die zich buitengewoon en geruime tijd ingezet hebben voor de 32 
MFAS en haar leden (volgens het Huishoudelijk Reglement). Drs. Kees de Jong is staflid van de sectie 33 
Klinische Anatomie, coördinator van het blok 1.5 de 3D Mens en blok 2.4 Maag-, darm-, leverziekten, vaste 34 
bargast in de Epsteinbar en is de MFAS vaak te hulp geschoten de afgelopen jaren bij activiteiten. Zo heeft 35 
hij menige Ouderdagen en Medische Oriëntatiemiddagen geholpen met zijn kennis en enthousiasme. Hij 36 
heeft hierbij vaak geholpen bij de workshop speeddaten op de MOM en bij het snijzaalpracticum op de 37 
Ouderdag. Tevens is het blok 1.5 de 3D mens vaak genomineerd geweest als beste blok en heeft het blok 38 
de prijs in 2012 gewonnen. In oktober 2015 zal Kees met pensioen gaan en wij zouden het een ontzettend 39 
mooi gebaar vinden als we hem op deze manier kunnen bedanken. Het HR vermeld dat vóór het lid van 40 
verdienste mag worden benoemd het goed moet worden gekeurd door de ALV."  41 
 42 
Sabine: "Zijn er opmerkingen of vragen over? 43 
 44 
Sanne: "Wat heb je eraan om Lid van Verdienste te zijn? Ereleden staan heel hoog, je hebt bijvoorbeeld 45 
een ereledendiner." 46 
Sabine: "Wij vonden het een symbolisch gebaar. Er staat eigenlijk weinig over in het protocol."  47 
Lydia: "Frits heeft afgelopen jaar zijn afscheid gehad in de bar, maar omdat hij Lid van Verdienste is heb ik 48 
hem alleen de barhuur laten betalen." 49 
Sabine: "Eigenlijk weten we vrij zeker dat hij het heel erg zou waarderen." 50 
Robin: "Hij heeft afgelopen jaar op de MoM, op z'n verjaardag, ons ook nog geholpen. Op een afscheid doe 51 
je voor een Lid van Verdienste ook iets meer." 52 
Brenda: "Wie zijn de andere Leden van Verdienste? Frits en?" 53 
Arjen: "Ton Meulemans, maar wat hij gedaan heeft, weten wij ook niet." 54 
Sanne: "Dit wil ik een beetje voorkomen. Over 5 jaar weet niemand meer wat die man gedaan heeft." 55 
Annabelle: "Maar het kan ook geen kwaad, toch?" 56 
Sanne: "Dan kan je heel veel mensen Lid van Verdienste gaan maken. Afgelopen jaren zijn er geen Leden 57 
van Verdienste bij gekomen. Dan moeten we nu eigenlijk besluiten dat dit de trend wordt." 58 
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Sabine: "We gaan niet zomaar iedereen Lid van Verdienste maken, maar alleen iemand die veel gedaan 1 
heeft en het ook waardeert." 2 
Vincent: "Waarom maken we hem geen erelid?" 3 
Sabine: "Naar ons idee heeft hij, vergeleken met onze andere ereleden, minder affiniteit met het 4 
onderwijs. Lennart Bouman heeft bijvoorbeeld curriculum 93 opgezet." 5 
Denise T.: "Daar ben ik het niet mee eens, het hele blok 1.5 draait om hem. Hij heeft misschien geen 6 
curriculum opgezet, maar hij geeft zoveel om onderwijs geven op een interactieve, leuke manier."  7 
Annabelle: "Hij blijft 2 jaar aan met een nul-uren contract als coördinator van 1.5 en 2.4, dan heb je wel 8 
affiniteit met onderwijs." 9 
Sabine: "We hebben ook gekeken naar affiniteit met de MFAS, en Roelof-Jan Oostra heeft bijvoorbeeld de 10 
bar opgericht." 11 
Annabelle: "Maar Kees de Jong is vaste bargast." 12 
 13 
Er wordt gelachen. 14 
 15 
Sanne: "Maar als iemand zoveel gedaan heeft, moet je 'm ook erelid maken, en niet een hele lijst Leden 16 
van Verdienste gaan aanstellen." 17 
Pepijn: "Maar misschien kan je er ook wat meer mee doen, bijvoorbeeld met die alumniborrels. Hij zal dan 18 
in ieder geval komen." 19 
Brenda: "We moeten beter kijken wat het is. En dan de mensen die ook aan deze criteria voldoen ook Lid 20 
van Verdienste maken." 21 
 22 
Annabelle: "Kan hij ook nog geupgrade worden, en moeten daar dan nog 2 ALV's overheen?" 23 
Arjen: "Dat kan altijd nog." 24 
 25 
Sabine: "Willen we dan een erelidmaatschap overwegen?" 26 
Niels: "Ik vind Lid van Verdienste een mooi gebaar, maar z'n verdiensten voor de MFAS zijn minder dan 27 
bij de ereleden, dus dat vind ik te ver gaan." 28 
Sanne: "Ik zou wel een profielschets voor Leden van Verdienste maken, zonder overal die titel aan te 29 
geven." 30 
Annabelle: "Als je zijn affiniteit voor onderwijs, de bar en onderwijsgeraleteerde activiteiten bij elkaar 31 
optelt, staat het niet in de verhouding met oprichten van de bar, vind ik wel dat het een eretitel verdient. 32 
En als je eenmaal een bar hebt, kun je die niet nog een keer oprichten. 33 
Nikki W.: "Ik vind het idee wel leuk, maar ik ben wel met Niels eens. Ik vind niet dat we perse een 34 
profielschets hoeven te maken voor nu, maar een ideetje voor de volgende ALV is het zeker wel. Voor mij 35 
is Kees de Jong geen kandidaat voor erelidmaatschap." 36 
Jante: "Wat hebben de huidige Leden van Verdienste gedaan voor hun lidmaatschap?" 37 
Sabine: "Frits bijvoorbeeld was iemand die het contact van de MFAS met de receptie heel goed hield, en 38 
elke keer dat er iemand langs kwam, ging hij vrolijk een praatje maken met iedereen." 39 
Robin: "Zeker binnen de barcommissie was Frits een begrip, want hij regelde van alles voor de 40 
barcommissie, zonder dat ze in de problemen kwamen. Hij kwam ook regelmatig in de bar toen dat nog 41 
mocht. Je merkte met z'n afscheid ook hoe vrolijk hij werd van een fotoalbum. De mening is misschien dat 42 
het een titeltje is, maar Kees vindt het meer dan een titeltje. Hoezeer hij het waardeert laat ook zien dat 43 
het meer een titeltje is."  44 
Annabelle: "Als je dan opsomt wat Frits heeft gedaan, vind je dan niet dat Kees meer heeft gedaan?" 45 
Denise T.: "Hij zit er misschien tussenin. Hij heeft wel meer gedaan, ook voor onderwijs en de vereniging, 46 
maar hij heeft niet heel veel voor de MFAS gedaan." 47 
Remy V.: "Een van onze ereleden is ook Sven Danner, en als ik dat vergelijk met Kees de Jong, denk ik dat 48 
Kees het meer verdient." 49 
Merel: "Ik was er niet bij toen Danner erelid werd, maar hij was misschien nog wel 10 keer zo betrokken." 50 
Arjen: "Misschien weet Cisca dat?" 51 
Cisca: "Sven Danner deed het KLOD-onderwijs en dat deed hij erg goed, dus misschien kun je 'm daar wel 52 
een beetje mee vergelijken. Ik vond ook wel dat hij een beetje snel erelid werd, kort daarna is hij 53 
vertrokken naar de VU. Hij was erg betrokken bij studenten, maar niet perse bij de MFAS." 54 
Iris H.: "We kunnen hem eerst Lid van Verdienste maken en daarna nog nadenken over erelidmaatschap." 55 
Simone: "Cisca, mag ik uw mening vragen?" 56 
Cisca: "Ik vind het lastig om onbevoordeeld te zijn, want ik heb hem 40 jaar meegemaakt. Kees is 57 
ontzettend toegewijd. Als ik een verschil moet noemen zou ik zeggen dat hij vooral op z'n eigen vakgebied 58 
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toegewijd is en ik denk de andere ereleden meer vakoverstijgend hebben gedaan. Ik vind natuurlijk alles 1 
goed hoor, maar ik denk dat er nog wel een verschil is." 2 
Elles: "Dan kunnen we hem nu Lid van Verdienste maken, dat is ook leuk voor zijn afscheid. Daarna 3 
benoemen we wat een Lid van Verdiesnte is en eventueel meer Leden van Verdienste aanstellen, en als we 4 
dan vinden dat hij niet krijgt wat hij verdient kunnen we 'm alsnog erelid maken." 5 
Lydia: "Voordat je dat gaat doen moet je het protocol aanpassen, want je kan nu maar 1 Lid van 6 
Verdienste per jaar aanstellen." 7 
Remy V.: "Ik heb wel het idee nu dat als je hem Lid van Verdienste maakt en daarna erelid, dat het dan een 8 
beetje mosterd na de maaltijd is." 9 
Sanne: "Dat protocol is wel gebaseerd op hoe wij altijd Leden van Verdienste hebben aangesteld." 10 
Michel: "Mocht hier nu uitkomen dat hij geen Lid van Verdienste wordt, gaan we dan wel nadenken over 11 
erelidmaatschap?" 12 
 13 
Er is onduidelijkheid over wat mensen die hem erelid willen maken moeten stemmen. Er wordt voorgesteld 14 
om blanco te stemmen als je het niet eens bent met de stemprocedure, voor mensen die het niet eens zijn met 15 
het feit dat Kees de Jong niet is voorgedragen als erelid. 16 
 17 
De vergadering wordt tijdelijk geschorst. 18 
 19 
Marit Schonewille betreedt de vergadering in de pauze. 20 
 21 
De vergadering wordt weer hervat 22 
 23 
Michel: "Ik heb een technische vraag. Als je als erelid en als Lid van Verdienste wordt benoemd, ben je dan 24 
dubbel lid?" 25 
Arjen: "Dan ben je gewoon erelid." 26 
Remy V.: "Wat ik nog toe wil voegen is dat hij niet alleen zijn eigen blok heeft gedaan, maar ook in de NBG 27 
werkgroepen erg actief is."  28 
 29 
Sabine: "Dan zullen we nu met gesloten stembriefjes gaan stemmen, aangezien het om een persoon gaat. 30 
 31 
Voor: je stemt voor en bent daarmee voor de benoeming van Kees de Jong als Lid van Verdienste. 32 
Tegen: je stemt tegen en bent daarmee tegen de benoeming van Kees de Jong als Lid van Verdienste. 33 
Blanco: je bent het niet eens met de keuzemogelijkheden of de stemprocedure. 34 
Onthouding: je hebt geen mening betreffende deze kwestie of weet niet wat je moet stemmen." 35 
  36 
Met 26 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 19 stemmen blanco en 19 stemmen onthouding is Kees de Jong  37 
benoemd tot lid van verdienste der MFAS." 38 
 39 
Sabine: "Willen we doorgaan met de discussie, aangezien we veel blanco stemmen hadden? Dan wordt dit 40 
overdragen op het 120ste." 41 
Nikki L.: "Het was toch helder dat je blanco moest stemmen als je wilde dat hij erelid zou worden?" 42 
Sabine: "Ja. Dan is hij nu Lid van Verdienste. Wel willen wij nog aangeven dat wij het protocol verkeerd 43 
geïnterpreteerd hebben, aangezien er twee stemrondes moeten zijn, maar er niet staat dat dit ook op twee 44 
verschillende ALV's zou moeten zijn." 45 
Lisanne: "Wordt het protocol voor Leden van Verdienste dan nog wel besproken?" 46 
Sabine: "We kunnen het meegeven aan het 120ste." 47 
Pepijn: "Laten we het dan bespreken op de ALV na de financiële ALV, want dan staat er toch niet veel op 48 
de agenda." 49 
Sabine: "Ook dat geven we mee aan het 120ste."  50 
 51 

12.  Samenstelling Raad van Toezicht ’15-’16 52 
 53 
Sabine: "Wij zullen nu de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht presenteren. De RVT zal 54 
gedurende het jaar functioneren van het h.t. bestuur evalueren en dit terugkoppelen naar de ALV. 55 
Vervolgens zullen we hierover stemmen." 56 
 57 
Sabine: "De samenstelling zal als volgt zijn: 58 
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Annabelle van Gils, zij zal blijven zitten vanuit de RVT ’14-’15 om de dakpanstructuur intact te houden. 1 
Lisanne Smits, actief lid. 2 
Daan Kortekaas, oud bestuurslid. 3 
Romein Dujardin, oud bestuurslid, die ook voor 2 jaar zal aanblijven. 4 
 5 
Meerdere van hen gaan een tijd op reis komend jaar, daarom hebben wij gekozen voor 4 leden van de 6 
Raad van Toezicht." 7 
 8 
Janneke: "Ze zijn toch ook veel tegelijk weg?" 9 
Sabine: "Ja, dat klopt." 10 
Iris H.: "Hoe wordt dan de dakpanstructuur gewaarborgd?" 11 
Annabelle: "Ik ga 27 oktober weg en Daan op 3 november, dus een van de evaluatierondes doen Romein 12 
en Lisanne samen. De kennismaking is aanstaande maandag. De eerste evaluaties doen we 20 oktober, 13 
daarna doen Romein en Lisanne evaluaties als Daan en ik weg zijn en dan zal daarna als wij terug zijn nog 14 
een evaluatieronde zijn." 15 
Brenda: "We hebben ooit 3 mensen voor de RvT bedacht zodat je geen staking van stemmen krijgt. Ik 16 
vind het raar dat je er iemand bij stopt omdat ze op hetzelfde moment weg zijn." 17 
Romein: "Eigenlijk wel waar. Stijn was bij de eerste RvT ook op reis, toen hebben ze er ook een lid bij 18 
gedaan." 19 
Remy V.: "Toen er iemand voor Stijn bij kwam, was het nog ook onwenselijk dat er een vierde lid was." 20 
Denise T.: "Ik denk dat het lastig is, omdat de RvT mensen moeten zijn die ervaring hebben, en die komen 21 
net uit bachelor en gaan vaak ook op reis." 22 
Brenda: "Maar het lost dus niets op, omdat ze op hetzelfde moment op reis zijn." 23 
Sabine: "Maar het is niet zo dat als ze op reis zijn, dat je op dat moment meer geen input van ze krijgt."  24 
Brenda: "Dan moet je zeggen dat ze om die reden met z'n vieren zijn, en niet dat ze op vakantie zijn op 25 
hetzelfde moment." 26 
Marleen: "Maar het idee is dat Annabelle en Daan dan na hun vakantie meer kunnen doen, omdat Romein 27 
en Lisanne dan al de eerdere evaluaties hebben gedaan." 28 
Sanne: "Volgens mij wilden ze Daan er graag in vanwege zijn ervaring en kennis, maar vielen de vakanties 29 
tegelijkertijd met Annabelle, en is er daarom een vierde lid." 30 
Michel: "Hoe zien jullie het komend jaar voor je met 4 personen?" 31 
Daan K.: "Het is niet zo dat de Raad van Toezicht perse tegenover elkaar zal komen te staan." 32 
Michel: "Je kan het oneens zijn over het functioneren van een bestuurslid."  33 
Daan K.: "Je doet het in overleg met het bestuur, ik denk niet echt dat het een probleem is. 34 
Merel: "Dit lijkt op wat er elk jaar gezegd wordt bij een SoCo van 4 personen, waarbij ze 2 tegen 2 35 
tegenover elkaar zouden kunnen komen te staan. Uiteindelijk komt het altijd goed." 36 
Annabelle: "Afgelopen jaar had het handig geweest als we met z'n vieren waren geweest, want we waren 37 
allemaal erg druk en de evaluaties lastig te plannen waren. Misschien is het ook wel fijn om 4 te hebben 38 
omdat je dan grotere kans hebt omdat je dan sneller twee mensen kan vinden die een evaluatie kunnen 39 
doen." 40 
Denise T.: "We houden toch gewoon het protocol aan. Is er iemand van deze mensen die jullie er liever 41 
niet in zouden willen hebben? Want als dat het punt niet is, snap ik niet waarom we deze discussie 42 
voeren."  43 
 44 
Sabine: "Dan gaan we nu stemmen over de samenstelling van de Raad van Toezicht ’15-’16. Dit zal 45 
gebeuren met gesloten stembriefjes.  46 
 47 
Voor: je stemt voor en bent daarmee voor de samenstelling van de Raad van Toezicht '15-'16. 48 
Tegen: je stemt tegen en bent daarmee tegen de samenstelling van de Raad van Toezicht '15-'16. 49 
Blanco: je bent het niet eens met de keuzemogelijkheden of de stemprocedure. 50 
Onthouding: je hebt geen mening betreffende deze kwestie of weet niet wat je moet stemmen." 51 
 52 
Sabine: "Met 43 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 stem blanco en 22 stemmen onthouding is de 53 
samenstelling van de Raad van Toezicht goedgekeurd."  54 
 55 

13.  Presentatie beleidsplan ’15-’16 56 
 57 
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Irene: “Ik ga nu ons Beleidsplan voor komend jaar presenteren. Ik zal het hebben de speerpunten die in 1 
ons beleidsplan centraal staan. Ik zal elk punt bespreken, waarna er ruimte is voor vragen. Als laatste zal 2 
ik het nog over de commissies hebben.  3 
 4 
Irene: "We beginnen met betrokkenheid. De MFAS is een grote vereniging met veel leden. Het is hierdoor 5 
lastig al je leden betrokken te krijgen. We willen beginnen met onszelf. Door middel van het invoeren van 6 
een hokcomputer, die herkenbaar is voor iedereen, willen we het duidelijk maken wie er beschikbaar is 7 
voor vragen. 8 
 9 
We gaan ons dit jaar meer focussen op MI-studenten. Dit gaat we doen door actievere promotie onder de 10 
MI-studenten, het liefst in samenwerking met MIKpunt.  11 
 12 
Wij willen de commissies meer zichtbaar maken voor de leden door het organiseren van een 13 
commissievoorstelborrel, zodat ook de commissies aanspreekbaar zijn voor leden.  14 
 15 
Ten slotte gaan we met het Lustrum naamsbekendheid in het AMC creëren. Zijn hier vragen over?” 16 
 17 
Janneke: "Zou je meer kunnen vertellen over de commissieborrel? Komt er voor elke commissie een 18 
borrel?" 19 
Irene: "Nee, de bedoeling is dat op een gewone donderdag enkele commissies worden voorgesteld door 20 
Demi." 21 
Romein: "Doe je er dan ongeveer 6 op een avond? Anders heb je 20 donderdagen waarop je zo'n borrel 22 
hebt." 23 
Demi: "Nee, we willen begin december een zo'n voorstelborrel houden. Alle commissies die dan gevormd 24 
zijn, willen we dan even laten shinen, zodat mensen ze kunnen zien." 25 
 26 
Brenda: "Jullie hebben het in je beleidsplan over flitsers. Wat houdt dit precies in?" 27 
Irene: "Flitsers is een nieuw iets en het lijkt een beetje op de tappers en draaiers. We hebben eerst via 28 
aanmeldingformulieren gekeken of er animo voor is en dat is er voldoende. De bedoeling is dat ze foto's 29 
maken van activiteiten, we hebben ook een chef flitsers in ons bestuur aangesteld die hiervoor een rooster 30 
maakt. Ze krijgen bijvoorbeeld ook een shirt." 31 
Annabelle: "Gaan ze dan gratis naar activiteiten?" 32 
Irene: "Dat verschilt per activiteit. Met paintballen gaan ze bijvoorbeeld gratis mee maar dan doen ze niet 33 
mee met de activiteit zelf." 34 
Brenda: "Geef je ze ook een bijdrage?" 35 
Irene: "Nee, maar ze kunnen mee met uitjes." 36 
 37 
Nikki W.: "Over de MI studenten schrijven jullie dat jullie ze enthousiaster willen maken, bijvoorbeeld via 38 
lokaalpraatjes, maar Saskia heeft dat ook gedaan, waarom hielp dat dan niet?" 39 
Saskia: "Ik heb de lokaalpraatjes pas aan het einde van het jaar gedaan, en ik had het idee dat dat wel 40 
hielp." 41 
Nikki W.: "Zijn er ook andere dingen?" 42 
Irene: "We willen gaan posten in hun Facebookgroepen, en gaan flyeren op de tijden dat ze onderwijs 43 
hebben." 44 
 45 
Irene: “Ons tweede speerpunt is profilering. We zijn de oudste medische faculteitsvereniging van het land 46 
en dan is het belangrijk om je ernaar te gedragen. De MFAS-kamer en Boekenservice zullen er te allen tijde 47 
representatief uitzien, dit ook in het kader van uitstraling naar de leden en het AMC.  48 
 49 
Onze professionaliteit willen we waarborgen door twee evaluatiegesprekken te houden met de Raad van 50 
Toezicht en één op één gesprekken binnen het bestuur zelf, waarin we kritisch kijken naar het 51 
functioneren van het bestuurslid zelf.  52 
Vanaf de volgende ALV hebben we twee notulisten, zodat we geen informatie of meningen zullen missen 53 
in de notulen.  54 
Als laatste gaan wij de nuchterdiensten herkenbaar maken door het aanschaffen van nuchtershirts. Ieder 55 
bestuurslid zal zijn of haar eigen shirt hebben en dit dragen wanneer hij of zij nuchterdienst heeft. Zijn 56 
hier vragen over?” 57 
 58 
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Romein: "Een nuchtershirt vind ik een heel goed idee. Maar op vorige ALV's heb ik gehoord dat er kritiek 1 
is dat de notulen te uitgebreid zijn, dus een tweede notulist vind ik een beetje apart. Waarom zou je jezelf 2 
dat aandoen? Dan moet je ook samenwerken om het te gaan uitwerken." 3 
Irene: "Dat is op aangeven van Maud zelf." 4 
Maud: "Van andere besturen van zusjes hebben wij gehoord dat ze dit prettig werken vinden en je loopt 5 
minder kans om dingen te missen. Niet dat we nu veel dingen missen, maar dan is er nog minder kans dat 6 
het gebeurd." 7 
Janneke: "Van zusjes uit mijn tijd heb ik gehoord dat ze de beide notulen dan met elkaar vergeleken en 8 
dat alleen dingen die door beiden werden opgeschreven ook in de uiteindelijke notulen werden 9 
meegenomen. Dat is misschien een goed idee om de notulen in te korten." 10 
Simone: "Probeer het een keertje uit en kijk wat je vindt." 11 
 12 
Brenda: "Ik vind de nuchtershirts ook goed idee, maar het is vooral op themaborrels enzo nodig en het 13 
moet niet ook weer niet ten koste gaan van je outfit. Je kunt beter petjes opdoen, zoals bij de VU." 14 
Irene: "Wij hebben er ook over gediscussieerd maar uiteindelijk vallen shirts het meest op." 15 
 16 
Nikki L.: "Komen er ook shirts voor de nuchterdiensten van commissies?" 17 
Irene: "Ze komen nu alleen voor het bestuur. Dit omdat we het vooral belangrijk vinde  dat het bestuur 18 
altijd aanspreekbaar is, maar alles gebeurd natuurlijk wel in overleg met de nuchhterdienst van de 19 
commissie." 20 
 21 
Michel: "Jullie willen de huisstijl uitbreiden, maar waarheen dan?" 22 
Irene: "Stan is daar druk mee bezig. We willen bijvoorbeeld dezelfde digitale handtekening voor alle 23 
commissiemails. Alle tekstuele dingen komen in hetzelfde lettertype en dezelfde stijl." 24 
 25 
Nikki W. : "Wanneer gaan jullie de evaluaties houden?" 26 
Irene: "Ik denk dat we beginnen met een ronde RvT gesprekken, daarna halverwege 1 op 1 gesprekken en 27 
dan afsluiten met RvT gesprekken." 28 
 29 
Merel: "Hebben jullie geld begroot voor het doorvoeren van de huisstijl?" 30 
Irene: "We gaan nu eerst kijken naar dingen die we zonder geld kunnen vastleggen."  31 
 32 
Irene: “Ons derde en laatste speerpunt is progressie. Als je ieder jaar helemaal opnieuw begint, komt de 33 
vereniging niet vooruit. Wij gaan het huidige commissiedummybeleid handhaven en indien nodig verder 34 
ontwikkelen. 35 
 36 
Dit jaar gaat Partij MFAS door na het verbreken van de lijstverbintenis met UvAsociaal, zoals jullie net van 37 
Remy gehoord hebben. 38 
 39 
Op dit moment wordt het Online Ledensysteem volgens ons te weinig gebruikt. Wij gaan het beter 40 
promoten, zodat het aantal actieve gebruikers wordt vergroot.  41 
 42 
Tevens gaan wij verder met het EHBO-project, dat dit jaar op de begroting staat. Ook zetten wij het 43 
organiseren van een diploma-uitreiking voor niet-nominaal afgestudeerde studenten voort. Zijn hier 44 
vragen over?” 45 
 46 
Pepijn: "Hebben jullie er goed over nagedacht om niet 1 begeleidend bestuurslid in de Intro te stoppen 47 
die de Intro al heeft gedaan?" 48 
Irene: "We hebben 3 leden van het bestuur die de Intro al gedaan hebben en we staan dicht genoeg bij 49 
elkaar om de Intro daarbij te ondersteunen." 50 
Pepijn: "Ik zou er dan voor zorgen dat je in de zomervakantie veel bij elkaar staat." 51 
Nikki W.: "Ik was het begeleidend bestuurslid van de Intro die 'm niet eerder had gedaan en het was heel 52 
nuttig dat er bij ons wel iemand in de commissie zat die de Intro al had gedaan, omdat Romein er in 53 
februari al mee kwam dat er enkele dingen moesten gebeuren." 54 
 55 
Michel: "Waarom hebben jullie ervoor gekozen om niet de Commissaris Activiteiten & Interne PR in de 56 
Activiteitencommissie te stoppen?" 57 
Irene: "Omdat dat niet per se gebruikelijk is." 58 
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 1 
Brenda: "Waarom zitten er 2 begeleidend bestuursleden in de MCD? Voorheen was dit vooral vanwege te 2 
weinig animo, nemen jullie dan een plek van een lid in?" 3 
Irene: "Het is zodat Stan zich kan focussen op de acquisitie voor de MCD, het andere begeleidend 4 
bestuurslid kan zich dan focussen op de rest van de commissie. Er komen niet minder leden in de 5 
commissie." 6 
 7 
Remy V.: "Het moment dat de EJW 2016 veel moet doen, valt tegelijkertijd met de jaarverslagen, is dat 8 
handig voor Denise?" 9 
Marleen: "Dat kan makkelijk." 10 
Remy V.: "Ik heb dezelfde vraag over de Liftweekendcommissie in combinatie met de werving voor Partij 11 
MFAS." 12 
Remy P.: "Ik ga geen keuzeonderwijs doen in januari, dus dat komt goed." 13 
 14 
Denise T.: "Wat verandert er nou precies aan de commissies?" 15 
Irene: "We hebben de Wintersport weer toegevoegd." 16 
 17 
Sanne: "Blijft jaarplanning hetzelfde?" 18 
Irene: "Ja, er is een beetje geschoven maar er zijn geen grote wijzigingen." 19 
 20 
Janneke: "De BuReCo, het Gala en de MCD zijn in dezelfde 4 weken, is dat niet erg veel voor Maud?" 21 
Maud: "De MCD is in juni en het gala is in maart, en dus niet rond de Dies, dus het is meer gespreid." 22 
 23 
Brenda: "Er staat dat jullie begeleidend bestuursleden willen stimuleren om commissieleden stukken te 24 
laten inleveren voor de Emphasis, hoe gaan jullie doen en gaan jullie dit nog overleggen met de 25 
Emphasisredactie?" 26 
Irene: "Met de BuReCo hebben we een reisverslag ingeleverd, en dat bleek erg leuk." 27 
Brenda: "Ik zou het wel nog overleggen met de redactie omdat het blad al vrij vol staat en we voldoende 28 
ruimte willen voor de themaverhalen." 29 
 30 
Iris H.: "Het afgelopen jaar is de Facebook verandert van een persoon in een pagina. Hebben jullie hier iets 31 
voor bedacht? Nu kun je namelijk niet iedereen meer uitnodigen, met de themabekendmaking 32 
bijvoorbeeld hebben we weinig uitnodigingen kunnen versturen." 33 
Demi: "Ik maak de evenementen aan en nodig dan bestuursleden enzo uit. Zij kunnen dan weer 34 
commissieleden uitnodigen die ook al hun vrienden kunnen uitnodigen. Zo bouw je een netwerk." 35 
Iris H.: "Dat hebben we gedaan maar dat hielp niet echt, want je blijft in hetzelfde netwerk." 36 
Janneke: "Je zou meer kunnen doen met het Online Ledensysteem, zoals mensen uitnodigen via het 37 
Online Ledensysteem." 38 
Annabelle: "Ik wilde de pagina vandaag opzoeken op Facebook en typte MFAS in maar je moet dus de 39 
hele naam uittypen tegenwoordig, en niet alleen de afkorting."  40 
Lisanne: "Waarom doen jullie geen promotie via de Curiusgroepen?" 41 
Terry: "Je kan alleen mensen uitnodigen in de Curiusgroepen die vrienden van je zijn." 42 
Marleen: "De pagina heeft geen vrienden meer." 43 
Melissa S.: "Je kan het nog wel in de Curiusgroepen zetten en dat mensen het zien." 44 
 45 
Nikki L.: "De bar heeft een nieuwe kluis gekocht, moet die dan niet in het kluisbeleid?" 46 
 47 
Iedereen is het hiermee eens. 48 
 49 
Nikki L.: "Er staat het een en ander over commissiemappen, maar worden die nog gebruikt?" 50 
Lydia: "Voor inschrijvingen en machtigingen heb je 'm nodig, en voor ouderdag hebben we wel een aantal 51 
facturen erin gedaan." 52 
Arjen: "We kunnen wel een keer kritisch gaan kijken welke eruit kunnen." 53 
 54 
Merel: "Is er aankomend jaar niet een MEgala?" 55 
Irene: "Ja, hij is 8 april." 56 
 57 
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Remy V: "Er staat dat de commissiesollicitaties worden afgenomen door de Commissaris Activiteiten & 1 
een ander bestuurslid, maar waarom daarvan afgeweken in de JVT's?" 2 
Irene: "Omdat een JVT'er die het al twee jaar doet, beter weet waar je naar op zoek bent voor de JVT's." 3 
Remy P.: "JVT jaar 1 is deels met Semma samengesteld, dat heb ik deels op aanraden van Ellen gedaan. 4 
Die groep moet 3 jaar blijven zitten en iemand die het al 2 jaar doet, heeft goed beeld van wat je nodig 5 
hebt. Dit is goed bevallen en ik zou het zeker zo blijven doen." 6 
 7 
Nikki L.: "Waarom gaan jullie de Boekenservice op maandag openen?" 8 
Irene: "Omdat je, als je donderdag de boekenservice mist, je best lang moet wachten voor je weer iets kan 9 
kopen en wij willen dat gat verkleinen." 10 
Nikki L.: "Goed idee." 11 
 12 
Pepijn: "Ik zou wintersportreis zeggen in plaats van wintersportvakantie, omdat in de Nieuwe Bachelor 13 
misschien niet genoeg ruimte is voor een vakantie." 14 
 15 
Brenda: "Er staat dat jullie weer 25% van sponsorinkomsten van commissies naar het target van Stan 16 
willen doen. Afgelopen jaar heeft dat een paar tientjes gescheeld, ik ben ervoor om die tientjes dit jaar de 17 
commissies te laten gaan. Het is ooit bedacht omdat ik m'n target niet heb gehaald en aan het einde van 18 
het jaar heel veel dingen heb  aangeschreven die commissies ook hadden aangeschreven." 19 
 20 
Merel: "Bij de kluizen staat iets over een een access card voor Demi, wat is dat?" 21 
Marleen: "Saskia heeft het afgelopen veel posters besteld met een pas waarmee je alleen iDeal kan doen 22 
tot een zekere limiet, zodat ze zonder mij posters kon bestellen."  23 
 24 
Sabine: "Dan over naar de stemprocedure." 25 
 26 
Het beleidsplan 2015-2016 wordt per acclamatie aangenomen. 27 
 28 

14.   Presentatie begroting ’15-’16 29 
 30 
Dit punt bevat financiële informatie en is daarom uit de notulen gehaald. 31 
 32 
De vergadering wordt om 21:51 geschorst 33 
 34 
In de pauze betreden Daan Zilver en Semma Nibbering de vergadering. 35 
 36 
De vergadering wordt om 22:05 hervat. 37 
 38 

15  Jaarverslag Interne PR  39 
 40 
Het Jaarverslag van de Commissaris Activiteiten & Interne PR wordt gepresenteerd. 41 
 42 

16.  Eervol ontslag 119de bestuur der MFAS & installatie 120ste bestuur der MFAS 43 
 44 
Nikki W.: "Het is traditie dat ik nog wat zeg voor dit punt. We hebben met plezier gekeken naar jullie het 45 
afgelopen jaar. Een van jullie speerpunten was ontwikkeling en daar zijn jullie gelijk mee aan de slag 46 
gegaan. Ondanks alle tegenslagen die jullie als bestuur, net zoals elk bestuur, gehad hebben denk ik dat 47 
jullie er sterker uit zijn gekomen. Hoe leuk het volgende bestuur ook is, we gaan jullie missen aan het 48 
hoofd van de MFAS en we zijn ontzettend trots op jullie."  49 
 50 
Sabine: "Dan gaan we nu over op het eervol ontslag van het 119de bestuur der MFAS & de installatie va 51 
het 120ste bestuur der MFAS. Allereerst wil ik mijn bestuur graag iets geven, zodat onze mooie 52 
herinneringen hopelijk bij iedereen thuis een mooi plekje krijgen aan de muur." 53 
 54 
Sabine houdt een speech voor Lydia 55 
 56 
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Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Lydia Schonewille ontslaan als Commissaris Epsteinbar van 1 
het 119de bestuur en tevens installeer ik Sibbeliene van den Bosch als Commissaris Epsteinbar van het 2 
120ste bestuur." 3 
 4 
Sabine houdt een speech voor Robin 5 
 6 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Robin van Schuylenburch ontslaan als Commissaris 7 
Faciliteiten van het 119de bestuur en tevens installeer ik Patrick Witvliet als Commissaris Faciliteiten van 8 
het 120ste bestuur." 9 
 10 
Sabine houdt een speech voor Ellen 11 
 12 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Ellen Vromen ontslaan als Commissaris Onderwijs van het 13 
119de bestuur en tevens installeer ik Remy Petersen als Commissaris Onderwijs van het 120ste bestuur."  14 
 15 
Sabine houdt een speech voor Jeffrey 16 
 17 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Jeffrey Koole ontslaan als Commissaris Acquisitie van het 18 
119de bestuur en tevens installeer ik Stan Driessen als Commissaris Acquisitie van het 120ste bestuur." 19 
 20 
Sabine houdt een speech voor Saskia 21 
 22 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Saskia Veldkamp ontslaan als Commissaris Activiteiten en 23 
Interne PR van het 119de bestuur en tevens installeer ik Demi Dorrepaal als Commissaris Activiteiten en 24 
Interne PR van het 120ste bestuur." 25 
 26 
Sabine houdt een speech voor Marleen 27 
 28 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Marleen Slim ontslaan als Penningmeester van het 119de 29 
bestuur en tevens installeer ik Denise de Gruijter als Penningmeester van het 120ste bestuur." 30 
 31 
Sabine houdt een speech voor Arjen 32 
 33 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Arjen Meewisse ontslaan als Secretaris van het 119de bestuur 34 
en tevens installeer ik Maud van der Kleij als Secretaris van het 120ste bestuur."  35 
 36 
Sabine: "In de navolgende hamerslag zal ik Jeffrey Koole ontslaan als Vicevoorzitter van het 119de 37 
bestuur en tevens installeer ik Sibbeliene van den Bosch als Vicevoorzitter van het 120ste bestuur."  38 
 39 
Jeffrey houdt een speech voor Sabine 40 
 41 
Sabine & Irene: "In de navolgende hamerslag zullen wij Sabine Haggenburg eervol ontslaan als Voorzitter 42 
van het 119de bestuur en tevens installeren wij Irene Bais als Voorzitter van het 120ste bestuur der 43 
MFAS.” 44 
 45 

17.  Installatie KCC  46 
 47 
Irene: “Bij dezen presenteer ik de KCC voor 2015-2016. De KCC voor het volgende jaar zal bestaan uit 48 
Pepijn Bakker, Marleen Slim, Robin van Schuylenburch en Lydia Schonewille. Dan zullen we nu overgaan 49 
op de stemming middels gesloten briefjes. 50 
 51 
De volgende stemopties zijn:  52 
Voor: je stemt voor en keurt daarmee de samenstelling van de KCC goed 53 
Tegen: je stemt tegen en keurt daarmee de samenstelling van de KCC af 54 
Blanco: je bent het niet eens met de stemprocedure of keuzemogelijkheden 55 
Onthouding: je hebt geen mening betreffende deze kwestie of weet niet wat je moet stemmen.” 56 
 57 
De KCC wordt per acclamatie geïnstalleerd.  58 
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 1 
18.  Vaststellen ledengeld  2 

 3 
Irene: “Het ledengeld is op dit moment 8 euro per studiejaar. Hiermee kost een lidmaatschap voor 4 
geneeskundestudenten €56,- voor 7 jaar en voor medische informatiekundestudenten €40,- voor 5 jaar. 5 
Dit willen we graag zo houden. 6 
 7 
Het besluit wordt per acclamatie aangenomen.  8 
 9 

19.  Vaststellen bedrag volgens artikel 14 van de statuten 10 
 11 

Irene: “Het bedrag volgens artikel 14 van de statuten stond op €1250,-. Dit willen wij zo laten. Zijn daar 12 
vragen over? Dan gaan we nu over op de stemming. 13 
 14 
Artikel 14 wordt per acclamatie vastgesteld.  15 
 16 

20.  Waar zijn wij mee bezig 17 
 18 
Irene: “Wij zijn bezig met alles wat in ons beleidsplan staat.” 19 
 20 
Er wordt geklapt.  21 
 22 

21.  W.V.T.T.K. 23 
Irene: “Er is niks verder ter tafel gekomen”. 24 
 25 

22.  Rondvraag 26 
 27 
Irene: “Zijn er nog vragen?” 28 
 29 
Annabelle: “Mieke Mulder gaat weg en heeft de docent van het jaar prijs gewonnen. Zijn jullie daar mee 30 
bezig?” 31 
Irene: “Hier zijn wij mee bezig.”  32 
 33 
Michel: “Hoeveel fusten stellen jullie zo beschikbaar?” 34 
Irene:”Wij stellen geen fusten beschikbaar” 35 
 36 
Daan Z.: “Jan Swinkels neemt afscheid op 23 oktober, doen jullie daar nog iets mee? 37 
Irene: “Hier gaan we het over hebben” 38 
 39 

23.  Nieuwe datum ALV 40 
 41 
Irene: “De volgende ALV is op 10 november 2015 om 18.00 uur. 42 

- De ALV’s voor het aankomende jaar zijn (onder voorbehoud): 43 
- De Stokvisfonds-ALV op 20 januari 2016 44 
- De ALV op 1 maart 2016 45 
- De Halfjaars-ALV op 26 april 2016 46 
- De Kandidaatbestuur-ALV op 22 juni 2016 47 
- De Wissel-ALV op 3 oktober 2016.” 48 

 49 
24.  Sluiting 50 

 51 
Irene sluit de vergadering om 23.29. 52 
 53 


