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 1 

 2 

     3 

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 

Woensdag 22 juni 2016 om 18:30 uur 5 

Locatie: K01-222 6 

 7 
Aanwezig (=38) 8 
Pepijn Bakker (o.t., Intro, KCC), Luuk Bekker (o.t., CIA, Internet), Dominque Bosjé (Almanak), Manon 9 
Brakenhoff (Spoco), Diederick-Jan van Doorn (Gala, Wintersport), Kirsi van Eekhout (Zeil), Cisca 10 
Griffioen (Erelid, CvA, Stokvisfonds), Sabine Haggenburg (o.t., Epcie), Merel de Jonge (CuCo), Jeffrey 11 
Koole (o.t., Emphasis), Arjen Meewisse (o.t., CIA, Emphasis, Lustrum, Partijraad), Michelle Ruhe 12 
(Wintersport), Melissa Schoenmaker (BuReCo), Lydia Schonewille (o.t., CIA, KCC), Marit Schonewille 13 
(Almanak), Robin van Schuylenburch (o.t., KCC, Internet), Marleen Slim (o.t., KCC), Stijn Tesser (MOM), 14 
Modisa Teunenbroek (Algemeen Lid), Denise Torenstra (o.t.), Simone Verkleij (Zeilweekend), Ellen 15 
Vromen (o.t., CIA), Merel de Witte (o.t., CIA, CvA, Partijraad), Job van Wijlick (k.b. Voorzitter), Vincent 16 
Ligtvoet (k.b. Secretaris), Alexander Moerkamp (k.b. Commissaris Activiteiten en Interne PR), Pien van 17 
Putten (k.b. Commissaris Acquisitie), Jolien van Dorth (k.b. Commissaris Onderwijs), Iris Ertugrul (k.b. 18 
Commissaris Faciliteiten), Sophie Noordzij (k.b. Commissaris Epsteinbar), Irene Bais (Voorzitter), Maud 19 
van der Kleij  (Secretaris), Denise de Gruijter (Penningmeester), Demi Dorrepaal (Commissaris 20 
Activiteiten en  Interne PR), Stan Driessen (Commissaris Acquisitie), Remy Petersen (Commissaris 21 
Onderwijs), Patrick  Witvliet (Commissaris Faciliteiten), Sibbeliene van den Bosch (Commissaris 22 
Epsteinbar).   23 

 24 
1. Opening 25 
2. Namenrondje 26 
3. Vaststellen agenda 27 
4. Goedkeuring notulen12 28 
5. Mededelingen 29 
6. Commissies 30 

 31 
7. Plan resultaat Epsteinbar      (informeren) 32 
Op de halfjaar-ALV is gebleken dat er behoefte is aan een plan voor het resultaat van de Epsteinbar. 33 
De Epsteinbarcommissie heeft zich hierover gebogen en Commissaris Epsteinbar Sibbeliene van den 34 
Bosch zal dit plan presenteren. 35 

 36 
8. Lustrum3        (informeren) 37 
Er is het Bestuur een aantal vragen ter ore gekomen over de realisatie van het Lustrum. Om deze 38 
vragen te beantwoorden willen we hier een toelichting over geven. 39 

 40 
9. Presentatie Kandidaatsbestuur     (stemmen) 41 
Het MFAS bestuur wisselt jaarlijks. Ook dit jaar heeft het huidig bestuur een nieuw kandidaatsbestuur 42 
(k.b.) gevormd. Dit k.b. zal gepresenteerd worden aan de ALV, waarna er wordt gestemd over de 43 
voorgestelde samenstelling. Indien deze samenstelling wordt goedgekeurd zal het k.b. worden 44 
benoemd tot future tempore (f.t.) bestuur, ook wel toekomstig bestuur genoemd. Zij krijgen dan de 45 
opdracht om een beleidsplan en een begroting op te stellen, welke op de ALV van 3 oktober ter 46 
stemming zullen worden gebracht. 47 

 48 
10.  Waar zijn wij mee bezig       (informeren) 49 

                                                           
1 Bijlage I: Notulen ALV 10-05-2016 
2 Bijlage II: Samenvatting Notulen ALV 10-05-2016 
3 Bijlage III: Realisatie Lustrumcommissie 
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11.  W.V.T.T.K. 1 
12.  Rondvraag 2 
13.  Nieuwe datum ALV 3 
14.  Sluiting 4 

 5 
1. Opening 6 
 7 
Irene opent de vergadering om 18:31. 8 
 9 
Irene: “Hierbij open ik de ALV, als er iets wordt gezegd wat je niet begrijpt, laat het dan alsjeblieft weten. 10 
Op de tafel naast de deur liggen ALV-handleidingen, die iedereen kan pakken. Ook ligt er een namenlijst, 11 
zou iedereen die dit nog niet gedaan heeft zijn naam kunnen opschrijven op deze lijst in de pauze.” 12 
 13 
2. Namenrondje 14 
 15 
De aanwezigen stellen zich kort voor.  16 
 17 
3. Vaststellen agenda 18 
 19 
Irene: “Wij hebben het agendapunt ‘Lustrum’ toegevoegd als agendapunt 8. Is er iemand die nog iets wil 20 
toevoegen aan de agenda?  Nee? Dan is de agenda bij dezen vastgesteld.” 21 
 22 
4. Goedkeuring notulen 23 
 24 
Irene: “Voor jullie liggen de notulen van de vorige ALV. We lopen de notulen door om te kijken of er nog 25 
iemand opmerkingen heeft. 26 

Luuk: “Ik had meer een algemene opmerking. In de notulen in de mail staat er gewoon dat het punt 27 
financiële informatie bevat en daarom niet wordt meegestuurd. Zet je er dan niet “Bedrag A” neer? 28 
Maud: “Het waren meer dan honderd bedragen, en dan moet je die gaan opschrijven als “Bedrag AAA”. 29 
Normaal wordt het er gewoon geheel uitgelaten.” 30 
Luuk: “Oké.” 31 

Pepijn: “Op pagina 17, regel 31: ik bedoelde dit meer als vraag of er kleine of grote incidenten waren, niet 32 
dat ze er waren en dat het opgeschreven moest worden.” 33 
 34 
Irene: “Onder voorbehoud van de zojuist genoemde wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd.” 35 
 36 
5. Mededelingen 37 
 38 
Irene: “Afgelopen zaterdag heeft het EHBO-project plaatsgevonden. Er hebben 18 personen deelgenomen. 39 

We hebben besloten om met de computers niet over te gaan op het AMC-netwerk. Dit omdat je dan moet 40 
inloggen met een AMC-account en alleen werknemers deze hebben. Dit zou betekenen dat leden op de 41 
persoonlijke accounts van het bestuur moeten werken. Het AMC heeft laten weten dat de mogelijkheid tot 42 
een “MFAS-account” voorlopig nog niet gaat bestaan. Omdat we niet overgaan op het AMC-netwerk, gaan 43 
we kijken naar nieuwe computers. 44 

Partij MFAS heeft acht van de tien zetels behaald. We zijn erg trots op dit resultaat. 45 

We hebben een MFAS-app aangeschaft. Deze is nu in ontwikkeling. 46 
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We hebben een nieuw pinapparaat in de Boekenservice waarmee vanaf heden contactloos kan worden 1 
betaald.” 2 

Binnenkort hebben we ook een pinapparaat in de Epsteinbar. 3 

Er is een grote kans dat de MFAS niet met ABN Amro verder gaat betreffende het hoofdsponsorschap. Dit 4 
omdat ABN te veel vraagt voor een te laag bedrag. Onze Commissaris Acquisitie door met oriënteren op 5 
een nieuwe hoofdsponsor voor het geval dat dit daadwerkelijk gebeurt. 6 

De docentevaluatiepilot was een bescheiden succes. Het heeft ertoe geleid dat de evaluatie van docenten 7 
door studenten zeer waarschijnlijk tot de mogelijkheiden voor docentenprofessionalisering van Epicurus 8 
gaat behoren. 9 

Per 1 oktober loopt het 6 jaar durende contract met Studystore af. Stan en Patrick hebben rondgekeken 10 
wat de mogelijkheden waren bij andere partijen. Uiteindelijk hebben we besloten om alsnog met 11 
Studystore verder te gaan onder praktisch dezelfde voorwaarden. Dit contract moet nog ondertekend 12 
worden. 13 

De volgende personen zijn afwezig:  14 

Egbert Schade 15 
Louise Gunning-Schepers 16 
Koos de Wit 17 
 18 
De volgende personen zijn afwezig en machtigen: 19 

Janneke Hendriks is afwezig en machtigt Jeffrey Koole. 20 

Brenda Fokking is afwezig en machtigt Pepijn Bakker.”  21 

Marleen: “Is de App van Genkgo?” 22 
Irene: “Ja.” 23 
Marleen: “Oke. Wij hebben hier ook naar gekeken inderdaad.” 24 

Lydia: “Wat is het doel voor jullie met de nieuwe computers? Hier zijn we natuurlijk al sinds 116 mee 25 
bezig.” 26 
Denise de G.: Dat het niet is gedaan komt door de mogelijke overstap naar het AMC netwerk: als we 27 
nieuwe computers zouden kopen en we werden overgezet konden we ze weer weggooien. Nu we niet 28 
gaan overstappen, is ons doel ze in september of begin volgend bestuursjaar te hebben.” 29 
 30 
6. Commissies 31 
Irene: “Het bestuur wil graag de volgende commissies bedanken: 32 

De Lustrumcommissie voor het symposium: Ouder worden voor dummies 33 
De Lustrumcommissie en de Feestcommissie voor het eindfeest 34 
De Lustrumcommissie en de Epsteinbarcommissie voor de biercantus 35 
De Sportcommissie voor het Interfacultair sporttoernooi 36 
De Epsteinbarcommissie voor het Ep to the Nineties-themafeest 37 
De Zeilweekendcommissie voor het Zeilweekend 38 
De Medische Carrièredagcommissie voor de Medische Carrièredag 39 
De CoRaad voor de Beste Coschapverkiezing, ECG-cursus en cursus timemanagement 40 

Irene: “Tevens kondigen wij graag de volgende activiteiten aan: 41 
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De MFAS-introductieweek van 22 tot en met 26 augustus 1 
De Caribbean Party op 15 september 2 
De rest van de planning in september wordt nader bekend gemaakt 3 

7.  Plan Epsteinbarresultaten 4 
Irene: “Op de vorige ALV in mei is gebleken dat de Epsteinbar een goed resultaat heeft behaald. De ALV 5 
was benieuwd naar wat daarmee ging gebeuren. Daarom zal onze Commissaris Epsteinbar Sibbeliene nu 6 
haar plan voor de bar presenteren. Ik wil haar graag nu het woord geven.” 7 

Sibbeliene: “Hoi allemaal. Tijdens de vorige ALV is besproken dat ik moet zoeken naar dingen om het 8 
Epsteinbarresultaat aan uit te geven. Ik wil jullie bij deze graag informeren over de nieuwe aankopen van 9 
de Epsteinbar die we sowieso gaan doen, en jullie mening vragen omtrent mogelijke vernieuwingen. 10 
Allereerst wil ik beginnen met de noodzakelijke uitgaven. De versterker is nagekeken door Smiths and 11 
Sounds en is aan vervanging toe. Deze versterker kost Bedrag A. Dit is een noodzakelijke uitgave die 12 
gedaan moet worden omdat er anders binnenkort geen muziek meer is. Er is op een vorige ALV al 13 
gediscussieerd over dat hier niet over gestemd hoeft te worden. Ook hebben wij besloten, zoals al eerder 14 
ter sprake gekomen in andere ALV’s dat er een pinautomaat nodig is in de bar. Anno 2016 is het natuurlijk 15 
idioot dat we nog geen pinautomaat hebben, hier is veel vraag naar en daarom hebben wij besloten om 16 
deze beide onderdelen aan te schaffen. Het gaat hier om een pinautomaat van Bedrag B die op 1 plek 17 
bevestigd zal worden in de bar. Het gaat hier om een pinauatomaat waar ook contactloos mee betaald kan 18 
worden. De totaalprijs van deze twee dingen zal zijn Bedrag C. Zelfs na deze grote uitgaven betekent het 19 
dat we nog veel geld over hebben om te investeren in de bar. Zijn hier vragen over?” 20 

Jeffrey: “Zijn de bedragen in- of exclusief btw?” 21 
Sibbeliene: “Inclusief.” 22 

Ellen: “Wat is er vervangen in mijn barjaar?” 23 
Luuk: “De boxen. Er is er één vervangen en één gerepareerd. Ook is er een nieuwe boxkast gekocht. De 24 
boxen doen het prima.” 25 
Ellen: “Wij hebben dus niet de versterker vervangen?” 26 
Luuk: “Nee.”  27 

Merel: “Wat zijn de abonnementskosten?” 28 
Sibbeliene: “Die zijn 180,- euro per jaar. De transactiekosten zijn niet super hoog. We gaan het eerst 29 
uitproberen een paar maanden, en anders kan je het veranderen naar dat je mag pinnen vanaf een bepaald 30 
bedrag. We gaan even kijken hoe het loopt.” 31 
Merel: “Je kan ook kijken of je samen met de Boekenservice een abonnement af kan sluiten.” 32 
Luuk: “Het is vooral een samenwerking met Bolt en ABN.  33 
 34 
Pepijn: “Moet we niet stemmen omdat het meer dan Bedrag D is?” 35 
Sibbeliene: “We hebben in het HR gekeken, maar het hoeft niet. Hier is een paar jaar geleden ook 36 
discussie over geweest, en er kwam toen uit dat het niet nodig was.” 37 
Marleen: “Is het niet nodig omdat het de barrekening is?” 38 
Sibbeliene: “Ja.” 39 
Lydia: “In het jaar van Nikki met de muziekinstallatie is hier een discussie over geweest en is dit wel 40 
gedaan, terwijl het niet per se nodig was.”  41 
Luuk: “Het is toen voor de netheid gedaan, maar het had niet gehoeven.” 42 

Sibbeliene: “Goed? Dan ga ik vanavond de pinautomaat bestellen en zal er vanaf september gebruik 43 
gemaakt kunnen worden van het nieuwe pinsysteem. 44 

Nu zou ik graag jullie mening willen horen over een aantal opties die ik zal toelichten. Ten eerste wil ik 45 
graag met jullie de ideeën rondom het terras delen. Ik heb een offerte aangevraagd, dat ik voor Bedrag E 46 
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het terras plat kan laten leggen. Dit is een bedrag waarbij het AMC ons flink tegemoet is gekomen, omdat 1 
zij ook de delen rondom de Epsteinbar op de schop nemen komende tijd. Als we op korte termijn het 2 
terras bobbelvrij willen maken, is dit een unieke kans. Ten tweede wil ik met jullie delen de ideeën 3 
omtrent het aanschaffen van nieuwe tafels, sta en zit, binnen. Deze zijn instabiel, je biertje valt er bijna af 4 
als de muziek aan staat. De totaalprijs van vernieuwend binnenmeubilair is Bedrag F, die ook binnen te 5 
gebruiken zijn. Ten derde wil ik met jullie de ideeën delen omtrent het opknappen van het terras qua de 6 
tuin. De tuindames der Epcie bestaat uit Joanneke, Sabine en Magda, en zij hebben allemaal leuke ideeën 7 
om het terras er wat netter uit te laten zien. Zij willen de hele tuin op de schop doen, en al het groene 8 
struikgewas inruilen voor nette planten en zij willen ook slingerlampen aanschaffen om het gezelliger te 9 
maken en een picknicktafel. Dit zal Bedrag G kosten. Ten vierde wil ik met jullie de ideeen voor nieuwe 10 
stoelen voor het terras laten zien. Veel stoelen zijn aan hun eind, en het zullen exact dezelfde stoelen 11 
worden. Het gaat om 19 tuin stoelen. Dit zal Bedrag H zijn. Al deze aanpassingen samen kosten  Bedrag I. 12 
Het kost wel wat, maar dan is de bar wel voor driekwart vernieuwd. Dit scheelt grote uitgaven de 13 
komende jaren. Naar mijn mening moeten we al deze veranderingen doorvoeren. We hebben nou eenmaal 14 
het geld en de komende tijd hoeven er dan geen grote veranderingen meer door worden gevoerd. Als ik 15 
het nu financieel bekijk, en terugdenk aan het resultaat van Lydia vorig jaar en mijn halfjaarsresultaat, 16 
denk ik dat we niet in financiële nood zitten. Ook het tweede halfjaar lopen mijn borrels erg goed, daarom 17 
verwacht ik niet dat we ons financieel zorgen moeten maken. Daarom zou ik graag willen weten wat jullie 18 
hiervan vinden.” 19 

Lydia: “Gaan jullie ook de bar lakken?” 20 
Sibbeliene: “Dit lijkt mij verstandig. Dit is Bedrag J.” 21 
Lydia: “Dit lijkt mij goed. Ik heb ook nog een vraag over de binnentafels. Je zegt dat ze instabiel zijn, maar 22 
ik heb gehoord dat als je de schroefjes aandraait het dan beter is. Het kan natuurlijk ook nog aan de vloer 23 
liggen.” 24 
Sibbeliene: “Dit heb ik al gedaan. Ze zijn verroest en ze vallen er af als je ze aandraait.  25 

Robin: “Je wilt vijf statafels kopen? Dat is wel veel voor de ruimte die je hebt.” 26 
Sibbeliene: “Maar ze zijn ook voor buiten. Ze zijn niet heel lelijk, maar wel anders.” 27 

Robin: “Je wilt de lampjes vast over het hek spannen? Dit lijkt me een top plan. Maar hang ze wel hoog 28 
genoeg, zodat niemand er in gaat hangen.” 29 
Sibbeliene: “Dit lijkt me handig.” 30 

Marleen: “Wat kost de picknicktafel los?” 31 
Sibbeliene: “Bedrag K in de aanbieding. Ik had hem al besteld, maar toen ging het bedrijf failliet. Ik had 32 
gelukkig nog niet betaald. Ik heb nu weer gekeken, en ze zijn ook niet in de aanbieding Bedrag K.  33 
Ellen: “Waar ik woon hebben ze er ook een gekocht, en toen was het Bedrag L. 34 
Sabine: “Hij is extra groot, zodat hij precies in de inham past.” 35 
 36 
Denise T.: “We noemen nu allemaal dingen om te besparen. Maar je kan ook gewoon goed spul kopen, 37 
want je hebt het geld.” 38 
 39 
Robin: “Koop ook elastiek en zeil voor over de picknicktafel heen.” 40 
Sibbeliene: “Ik ga het bespreken en ik neem het mee.” 41 

8. Lustrum 42 
Irene: “We hebben gemerkt dat er veel vragen zijn over het lustrum en daarom willen wij hier een 43 
toelichting over geven. Hiervoor wil ik graag onze Penningmeester Denise het woord geven.” 44 
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Denise de G.: “Allereerst wil ik graag mijn excuses aanbieden voor het verlies wat het lustrum gaat 1 
draaien, ik ben hier als penningmeester eindverantwoordelijk voor, ik heb beslissingen genomen, en deze 2 
kan ik helaas niet meer terugdraaien.  3 

Denise T.: “Hoezo dit? Wat heb je gehoord?” 4 
Denise de G.: “De KCC had ons benaderd. Daarom wil ik nu uitleg geven. Ook wil ik de vereniging 5 
informeren. Daarom doe ik het zo.  6 

Samen met Patrick heb ik de realisatie van het lustrum gemaakt, we hebben vooral de bedragen van het 7 
AMC nog niet binnen dus de realisatie staat nog niet geheel vast. Ik heb de realisatie een paar keer 8 
uitgeprint, het is vrij ingewikkeld bestand dus als je ernaar wilt kijken mag dit, ik zal het nu ook mondeling 9 
vertellen. Op dit moment heeft het lustrum een verlies Bedrag M. Hiervan gaat Bedrag N euro naar het 10 
goede doel. Dit omdat delen van de kaartprijs naar het goede doel gaan en ook omdat panama een bijdrage 11 
heeft gedaan via ons aan het goede doel van Bedrag O. In het verlies is ook de BUMA meegenomen, dit is 12 
een toelage voor de artiesten, dit hebben we nog niet hoeven te betalen en grote kans dat dit ook 13 
uiteindelijk niet hoeft. Dus dan zou het een verlies worden van Bedrag P euro. Wij zijn tot de conclusie 14 
gekomen dat meerdere factoren hebben meegespeeld aan dit verlies. Zo is de kaartverkoop een stuk 15 
slechter gegaan dan verwacht. We hadden bedacht dat ook AMC medewerkers naar het feest zouden 16 
komen maar dit is helaas niet gebeurd. Verder is de totale verkoop een stuk minder geweest dan verwacht 17 
ook onder onze eigen leden. Wij denken dat dit onder andere komt doordat het lustrum in mei is 18 
gehouden. In mei zijn veel mensen een beetje MFAS moe geworden. We hadden hier van tevoren beter 19 
over na moeten denken en het anders moeten doen en zullen ook in de dummy opnemen dat er bij het 20 
volgende lustrum meer wordt gekeken naar het houden van activiteiten in andere maanden. Wij zijn nu in 21 
samenwerking met de lustrumcommissie en het 119de bestuur aan deze dummy aan het schrijven. Verder 22 
is het feest niet gegaan zoals verwacht. De line-up is achteraf gebleken veel te duur. Het inhuren van een 23 
grote namen is goed maar meerdere grote namen was gewoon te veel voor wat het uiteindelijk heeft 24 
bijgedragen aan het feest. Aangezien deze aankoop al was gedaan konden we hierop helaas niet korten 25 
toen de kaartverkoop slecht bleek te gaan. We hebben voor de rest wel geprobeerd te korten op andere 26 
dingen die nog mogelijk waren. Ook was het feest erg duur doordat het op een vrijdag was, dit was gedaan 27 
omdat er dan co-assistenten en medewerkers konden komen. Ook dit heeft meer gekost dan dat het heeft 28 
opgeleverd en wij raden dan ook aan dit niet meer te doen. De bargarantie en huur zijn gewoon te duur op 29 
een vrijdag. De bargarantie van dit feest was Bedrag Q. We hadden hiervoor Bedrag R als buffer begroot, 30 
omdat wij hadden verwacht deze niet te halen. Gedurende de avond hebben wij de garantie in de gaten 31 
gehouden, misschien iets te laat begonnen en hebben wij besloten drank uit te delen. Achteraf gezien 32 
hadden wij nog eerder drank moeten uitdelen of bijvoorbeeld welkomstdrankjes moeten geven. Wij 33 
hebben nu in totaal ongeveer Bedrag S overgemaakt naar panama, hiervan is Bedrag T uitgegeven aan 34 
drank voor de leden. Ik hoop hiermee de meeste vragen al beantwoord te hebben.  35 

Irene: “Zo niet, zijn er verder nog vragen?” 36 
Denise T.: “Ik denk dat je met sommige dingen pech hebt. Het was vijf jaar geleden ook in mei en toen liep 37 
het wel. Je bent dan gewoon jarig. Het is ook logisch dat je voor vrijdag kiest. Ik ben niet bij alles geweest, 38 
je kan niet alles goed doen. Ik vind het ook bijzonder dat je van de KCC te horen krijgt dat je je moet 39 
verantwoorden.”  40 

Denise de G.: “De KCC is naar ons toegekomen met vragen, maar ik heb het van meer mensen gehoord, en 41 
er waren ook mensen met vragen over het feest. Toen hebben we besloten om te informeren op de ALV.” 42 
Marleen: “Wij als KCC hebben gezegd dat we het wilden  hebben over de bargarantie. Er is Bedrag U 43 
overgemaakt, zonder er iets voor terug te krijgen: dit is zonde. Dit wil je niet nog een keer.” 44 
Denise T.: “Dit is ook heel lang van tevoren besloten.” 45 
 Marleen: “Ik heb dit over Panama zelf besloten. Maar het gaat over dat die Bedrag U overgemaakt is 46 
zonder er iets voor terug te krijgen. We hebben geadviseerd om hier iets over te zeggen op de ALV. Het 47 
ging niet over de rest van het Lustrum. ” 48 
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Irene: “Dan is het nu pauze.” 1 
Sabine: “Oh stop, dit was niet de bedoeling. We wilden dat je wel zou beginnen met het volgende punt en 2 
dat er daarna pauze zou zijn.  3 

Irene: “Dit geeft niet. Dan nu het volgende punt.”  4 

9. Presentatie kandidaatsbestuur 5 
Irene: “Het MFAS-bestuur wisselt jaarlijks en ook dit jaar heeft het huidig bestuur een nieuw 6 
kandidaatsbestuur samengesteld. Dit k.b. zal gepresenteerd worden aan de ALV waarna er wordt gestemd 7 
over de voorgestelde samenstelling. Indien deze samenstelling wordt goedgekeurd zal het k.b. worden 8 
benoemd tot future tempore (f.t.) bestuur, ook wel toekomstig bestuur genoemd. Zij krijgen dan de 9 
opdracht een beleidsplan en begroting op te gaan stellen, welke op de jaar-ALV in oktober ter stemming 10 
zullen worden gebracht.” 11 

Irene: “Dan geef ik nu het kandidaatsbestuur de gelegenheid om zich voor te stellen.” 12 

Job: “Ik ben Job van Wijlick, voorzitter van het 121ste kandidaatsbestuur der MFAS. Ik ben 20 jaar, ik kom 13 
uit Schijndel, en vroeger was ik een overduidelijke ginger.” 14 

Vincent: “Ik ben Vincent Ligtvoet, secretaris van het 121ste kandidaatsbestuur der MFAS, ik kom uit 15 
Almere, en ik hield vroeger erg van kampvuurtjes stoken.” 16 

Alexander: “Ik ben Alexander Moerkamp, commissaris activiteiten en interne PR van het 121ste 17 
kandidaatsbestuur der MFAS. Ik ben 20 jaar, kom uit Zoetermeer, woon nu in Amstelveen en ik houd van 18 
Franse steden.” 19 

Pien: “Ik ben Pien van Putten, commissaris acquisitie en tevens vicevoorzitter van het 121ste 20 
kandidaatsbestuur der MFAS. Ik kom uit Soest, woon nu in Amsterdam, en mijn moeder heeft 15 jaar bij 21 
Martin Air gewerkt.” 22 

Jolien: Ik ben Jolien van Dorth, commissaris onderwijs van het 121ste kandidaatsbestuur der MFAS. Ik ben 23 
21 jaar, ik kom uit Utrecht, en ik eet graag bij de Burger King.  24 

Iris: Ik ben Iris Ertugrul, commissaris faciliteiten van het 121ste kandidaatsbestuur der MFAS. Ik ben 22 25 
jaar, ik kom uit Alkmaar en ik ben dit EK voor Turkije.  26 

Sophie: “Ik ben Sophie Noordzij, commissaris Epsteinbar van het 121ste kandidaatsbestuur der MFAS. Ik 27 
ben gezellig, maar ook bloedserieus.  28 

Denise T.: “Ik vind dat een van jullie ook iets moet zeggen over Joris. Anders zegt iedereen iets.” 29 

Job: “Joris is de penningmeester van het 121ste kandidaatsbestuur der MFAS.” 30 

Vincent: “Hij is 20 jaar oud.” 31 

Denise: “Nee.” 32 

Vincent: “Dan wordt hij 20 jaar.” 33 

Alexander: “Hij komt uit Leiderdorp.” 34 

Pien: “Hij zit in de Spoco.” 35 

Jolien: “Hij zit nu in Suriname.” 36 

Iris: “Hij gaat hierna weer in Holendrecht wonen.” 37 
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Sophie: “En hij verdient geen rooie cent.” 1 

Irene: “Zijn er vanuit de ALV nog vragen voor het kandidaatsbestuur?” 2 

Sabine: “Als k.b. ben je altijd bang voor dat vragenvuur. Ik heb jullie ook hard zien oefenen. Maar 3 
waarom? We hebben dat dit jaar helemaal niet voorbereid. Wat wel leuk is, is dat jullie k.b. zijn en f.t. 4 
willen worden. Maar kennen jullie elkaar wel? We gaan Ranking the Stars spelen. Jullie krijgen allemaal 5 
een stelling. Job krijgt er een van mij, en dan gaan we zo het rijtje af. Joris wordt vervangen door Pien, als 6 
Vicevoorzitter, dus zij mag twee keer. Van ons is Saskia er niet, maar ze heeft iets bedacht vanuit een 7 
strand in Azië. Irene zal zo een pauze inlassen en dan mogen jullie iedereen een plek geven op een lijstje, 8 
waarbij op nummer 1 degene staat die het best bij de stelling past, en degene bij wie hij het minst pas op 8. 9 
We willen ook een toelichting.” 10 

Denise T.: “Ik heb wel papier.” 11 

Sabine: “Je mag niet overleggen over je stelling. Dan gaan we nu beginnen. Ik heb een stelling voor Job: 12 
‘Wie kan er het best geheimen bewaren?’.” 13 
Arjen: “Ik heb een stelling voor Vincent: ‘Voor wie moet jij dit jaar de meeste punten bijhouden?’.” 14 
Marleen: “Ik heb een stelling voor Pien: ‘Wie gaat het Joris het moeilijkst maken?’ Dit met betrekking tot 15 
het vergeten van bonnetjes, het vergeten van de btw of het kwijtraken van de pinpas.” 16 
Jeffrey: “Ik heb een stelling voor Alexander: ‘Wie krijgt er als eerst een absas?’. Ik heb ook een stelling 17 
voor Pien: ‘Op wie worden de meeste kamelen geboden?’.” 18 
Ellen: “Ik heb een stelling voor Jolien: ‘Wie was het lievelingetje van de klas of van de professor?’.” 19 
Robin: “Ik heb een stelling voor Iris: ‘Wie heeft er het meeste geduld?’.” 20 
Lydia: “Ik heb een stelling voor Sophie: ‘Wie heeft er de hoogste barrekening aan het eind van het jaar?’ 21 

Irene: “Dan wil ik nu de vergadering 10 minuten schorsen.” 22 

Pauze.  23 

Irene: “Dan wil ik nu graag verder gaan. Ik wil graag bij Job beginnen.” 24 

Job: “Mijn stelling was ‘Wie kan er het beste geheimen bewaren.’  25 
Op nummer 8 staat Iris. Ik heb van jou al vaker ‘oepsie’ gehoord, nadat je iets verteld had. 26 
Op nummer 7 staat Sophie. Jij bent een echte kwebbelkous. 27 
Op nummer 6 staat Jolien. Zeker na een paar biertjes. 28 
Op nummer 5 staat Alex. Alex kan altijd moelijk zijn mond houden. 29 
Op nummer 4 staat Joris. Hij kan zwijgen als een kluis. 30 
Op nummer 3 staat Vincent. Hij sluit gewoon even zijn oren.  31 
Op nummer 2 staat Pien. De Vicevoorzitter moet je kunnen vertrouwen. 32 
Op nummer 1 sta ik zelf. Dit kan ik natuurlijk zelf het beste.” 33 

Vincent: “Mijn stelling was ‘Voor wie moet ik dit jaar de meeste punten bijhouden.’ 34 
Op nummer 8 staat Job. Hij is de grote panda, hij heeft namelijk een vriendin. 35 
Op nummer 7 staat Jolien. Ze is alleen op dat kleine eilandje. 36 
Op nummer 6 staat Iris. Zij gaat liever steady dan voor de punten. 37 
Op nummer 5 sta ik zelf. Ik ga gewoon mijn best doen.  38 
 39 
 De ALV klapt. 40 

Op nummer 4 staat Sophie. Patrick heeft natuurlijk een foto met Sophie, dan krijgen wij er ook wel een. 41 
Op nummer 3 staat Pien. Zij kan heel goed golfen, dus vast ook heel goed ping-pongen. 42 
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Op nummer 2 staat Joris. Hij heeft ook al een groot deel van de MFAS gehad. 1 
Op nummer 1 staat Alex. Hij is dan ook al begonnen.” 2 

Pien: “Het is natuurlijk wel lastig om hier over heen te gaan. De stelling voor Joris was ‘Wie gaat er lastig 3 
zijn met uitgaven.?’ 4 
Op nummer 8 staat Job. Hij maakt geen foutjes. 5 
Op nummer 7 staat Vincent. Hij doet alles zoals het moet, en maakt echt geen foutjes. 6 
Op nummer 6 staat Jolien. Zij houdt alles altijd bij, ik maak me hier geen zorgen over.  7 
Op nummer 5 sta ik zelf. Ik ben redelijk goed met geld, als ik maar geen nulletje vergeet. 8 
Op nummer 4 staat Iris. Heeft ze nou 120 of 121 tentamenbundels verkocht?  9 
Op nummer 3 staat Joris. Hij kan dit in zijn eigen chaos vergeten. 10 
Op nummer 2 staat Alex. Hij vindt overzicht houden in zijn eigen functie al lastig. 11 
Op nummer 1 staat Sophie. Zij is na een paar biertjes gevloerd, en vergeet dan te betalen.”  12 

Alexander: “Mijn stelling is ‘Wie krijgt er als eerst een absas?’ 13 
Op nummer 8 staat Vincent. Hem gun ik het niet.  14 
Op nummer 7 staat Jolien. Zij is natuurlijk onderwijs, dus weet vast wel wat ze er tegen moet doen. 15 
Op nummer 6 staat Job. Hij is gewoon heel sportief.   16 
Op nummer 5 staat Iris. Zij houdt veel van reizen, daar kan ze ook iets oplopen.  17 
Op nummer 4 staat Pien. Als puntenkanon heeft ze natuurlijk veel kans op een keelabsasje.   18 
Op nummer 3 staat Joris. Hij is nu natuurlijk in Suriname. Hij krijgt misschien wel een abces door de 19 
parasieten daar. 20 
Op nummer 2 sta ik zelf. Door mijn seksuele geaardheid heb ik natuurlijk meer kans om iets op te lopen. 21 
Op nummer 1 staat Sophie. Aan haar lever.” 22 

Pien: Mijn stelling is ‘Op wie worden de meeste kamelen geboden?’ 23 
Ik heb de jongens met zijn allen onderaan gezet op willekeurige volgorde.  24 
Op nummer 8 staat Vincent. 25 
Op nummer 7 staat Joris. 26 
Op nummer 6 staat Job. 27 
Op nummer 5 staat Alex. 28 
Op nummer 4 staat Iris. Met dat armpje.. 29 
Op nummer 3 staat Jolien. Zij zit op de eilandje daar ergens ver weg. 30 
Op nummer 2 staat Sophie. Zij is natuurlijk prachtig. 31 
Maar op nummer 1 sta ik natuurlijk zelf, want ik ben de mooiste.” 32 

Jolien: “Mijn stelling is ‘Wie was altijd het lievelingetje van de klas?’ 33 
Op nummer 8 staat Sophie. Vorige week bij de bekendmaking moesten we allemaal stil zijn, en Sophie 34 
praatte echt overal door heen, Ik kan me voorstellen dat leraren daar wel een beetje gek van werden. 35 
Op nummer 7 staat Pien. Zij houdt ook van praten, en daar zijn docenten ook klaar mee. 36 
Op nummer 6 staat Joris. Hij heeft mooie praatjes, maar ging ook geregeld buiten de regels om. 37 
Op nummer 5 staat Alex. Hij houdt wel van lekker babbelen, waardoor hij niet oplet. 38 
Op nummer 4 staat Iris. Ze is een goede leerling, maar kan wel lekker wegdromen. Dat kan misschien 39 
frustraties geven. 40 
Op nummer 3 staat Vincent. Hij is lekker scherp en handig in de les. 41 
Op nummer 2 sta ik zelf. Ik was vroeger een enorme nerd, en dat vonden docenten fijn. 42 
Op nummer 1 staat Job. Zo’n ontzettend lieve, schattige ginger, daar kan toch niemand nee tegen zeggen.” 43 
 44 
Iris: “Mijn stelling was ‘Wie heeft er het meeste geduld?’ 45 
Op nummer 1 en 2 staan Alex en Vincent samen. Zij zijn zo lief. Als ze het al 100x hebben uitgelegd, doen 46 
ze het zo nog een keer. 47 
Op nummer 3 sta ik zelf. Ik ben ook geduldig, maar ik overtref de mannen niet. 48 
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Op nummer 4 staat Pien. Zij doet natuurlijk aan golfen, zelfs op het NK, en hier heb je veel geduld voor 1 
nodig. 2 
Op nummer 5 staat Job. Hij heeft wel geduld, maar wil wel een knoop doorhakken. 3 
Op nummer 6 staat Joris. Hij kan geduldig een meisje versieren in de Ep, zonder dat er meteen wat moet 4 
gebeuren. Maar als je dan met hem naar de Gieter gaat, dan kan hij toch snel toeslaan. 5 
Op nummer 7 staat Sophie. Zij wordt altijd heel zenuwachtig. 6 
Op nummer 8 staat Jolien. Tijdens de vergaderingen, als het dan net wat te lang duurt, kan zij zeggen 7 
‘dooooor’.” 8 

Sophie: “Mijn stelling is ‘Wie heeft er de hoogste barrekening?’ 9 
Op nummer 8 staat Joris. Als penningmeester houdt hij het goed in de gaten. 10 
Op nummer 6 en 7 staan Pien en Iris. Voor hun zijn veel adjes niet weggelegd. 11 
Op nummer 5 staat Alex. Ook al heeft hij een drankje te veel op, kan hij altijd nog zijn weg naar huis 12 
vinden. 13 
Op nummer 4 staat Jolien. Zij is natuurlijk een echte barvrouw. 14 
Op nummer 3 staat Vincent. Hij heeft op het ALD laten zien dat hij wel van een drankje houdt. 15 
Op nummer 2 staat Job. Hij is erg gezellig, en deelt ook graag uit. Zijn barrekening gaat omhoog door 16 
drinken te kopen voor anderen. 17 
Op nummer 1 sta ik zelf. De echte Epsteinbarrekening is natuurlijk van mij!”  18 

Irene: “Zijn er verder nog vragen vanuit de ALV?” 19 
 20 
Arjen: “Wanneer is Mozaiek opgericht?” 21 
Vincent: “15 november 2007!” 22 
 23 
De ALV klapt. 24 
 25 
 Lydia: “Ik zie op de PowerPoint maar één naam staan bij iedereen. Je moet even de volledige naam van je 26 
buurman zeggen.” 27 
Job: “Ik heb geen idee.” 28 
Vincent: “Ik heb er ook geen. Volgens mij is dit ook zo bij Joris.” 29 
Luuk: “Dit is fout. Het is Joris Mattheus van Sabben.” 30 
Vincent: “Dan hierbij mijn excuses voor de ALV.” 31 
Job: “Volgens mij is het Alexander Thomas?” 32 
Alexander: “Volg me op Instagram! Het is Alexander Simon Thomas. Die van Pien is Florentine Jenny Pien 33 
van Putten!” 34 
Pien: “Dit klopt. Die van Jolien is Jolien Onderwijs van Dorth?” 35 
Jolien: “Dit klopt ook! Die van Iris is Iris Marije Ertugrul?” 36 
Iris: “Dit klopt! Die van Sophie is Sophie Maria Adriane, en verder weet ik het niet.” 37 
Sophie: “Haha bijna! Die van Job is Vast Iets Heel Leuks van Wijlick?” 38 
Job: “Jacobus Gerardus Adrianus van Wijlick.” 39 

Merel: “Voor het financiële trio: hoe gaat het met de financiën thuis?” 40 
Iris: “Ik sta in de plus.” 41 
Sophie: “Ik sta zeker niet in de plus.” 42 

Jeffrey: “Wie gaat er voor de vissen zorgen?” 43 
Sophie: “Jaaa, ik!” 44 
Denise T. : “Ik zal het anders formuleren: wie gaat er zorgen dat ze niet doodgaan.” 45 
 46 
Pien en Sophie steken hun hand op. 47 
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Arjen: “Er zit een vissenwinkel in Reigersbos, Sophie.” 1 

Irene: “We gaan nu stemmen. Dit doen we met gesloten briefjes. Patrick en Sibbeliene zullen nu de 2 
briefjes uitdelen. Vul hierop jouw keuze in. De keuzes zijn als volgt: 3 
 4 
Voor: Je stemt voor en keurt daarmee de samenstelling van het kandidaatsbestuur goed. 5 
Tegen: Je stemt tegen en keurt daarmee de samenstelling van het kandidaatsbestuur af. 6 
Blanco: Je bent het niet eens met de stemprocedure of de keuzemogelijkheden. 7 
Onthouding: Je hebt geen mening betreffende deze kwestie of je weet niet wat je moet stemmen.” 8 
 9 

Patrick en Sibbeliene halen de blaadjes op. 10 

Irene: “Met 23  stemmen voor, 2  gemachtigden voor, 0 stemmen tegen, 0 gemachtigden tegen, 0  11 
stemmen blanco, 0 gemachtigden blanco, 15  stemmen onthouding en 0  gemachtigden onthouding is de 12 
samenstelling van het kandidaatsbestuur goedgekeurd.  13 

Het kandidaatsbestuur is goedgekeurd, dus vanaf nu zijn zij het f.t. bestuur der MFAS. We zijn bijna klaar 14 
dus we wachten even met feliciteren, dit kan zo na de ALV.” 15 

10.  Waar zijn wij mee bezig 16 

Irene: “We zijn bezig met het samenstellen van een Lustrumdummy.” 17 

We zijn bezig met het organiseren van de alumniborrel, waar we het nieuwe f.t.-bestuur vanaf heden bij 18 
betrekken. 19 

Tevens zijn we bezig met de overdracht naar ons nieuwe f.t. bestuur.”  20 

11. W.V.T.T.K. 21 

Irene: “Er is niks verder ter tafel gekomen.” 22 

12. Rondvraag 23 

Irene: “Zijn er nog vragen?” 24 

Lydia: “Wist je dat Sophie niet zo goed uit de ranking gekomen is, maar dat ze wel de leukste functie 25 
heeft? En ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben vandaag.” 26 

Irene: “Zijn er verder nog vragen? Nee? Dan gaan we door.” 27 

13. Nieuwe datum ALV 28 

Irene: “De volgende ALV is de wissel-ALV. Omdat 1 oktober op een zaterdag valt, zal deze plaatsvinden op 29 
maandag 3 oktober om 18.00 uur in de Professor Speelmanzaal (F4-119). 30 

Ik wil jullie nog vertellen dat jullie de vergaderstukken moeten inleveren na afloop van de ALV. Ik ben dit 31 
eerder vergeten te vertellen.” 32 

14. Sluiting 33 

Irene sluit de vergadering om 19:39. 34 


