Notulen Halfjaarlijkse ALV
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 30 januari 2018
19:30
Sweelinckzaal, Drift 21.

Aanwezigen:

Charlotte van der Most (voorzitter), Noa van Kranenburg
(secretaris, notulist), Nikki Spoelstra (commissaris
activiteiten en PR), Bernadette van den Berg, Myrthe
Stienstra, Milou van Dongen en Paula Keizer. Totaal: 7.

1.
1.1

Opening en welkom
Charlotte zit de vergadering voor en opent om 19:30. Noa notuleert.
De opkomst is niet heel groot, waarschijnlijk door de reflectieweek en de
deadlines, dus grote dank voor de aanwezigen.

1.1.1 Paula: wellicht zouden er ook meer aanwezigen zijn wanneer de Alv in
het vervolg iets vroeger op de avond gepland zou worden.
1.1.2 Charlotte: nemen we mee voor de volgende keer.
1.2

Het is niet alleen de eerste officiële ALV van dit academische jaar, het is
ook de eerste die Aladdin überhaupt op formele wijze organiseert. Hier
werd het, met het oog op professionalisering van de vereniging, hoog tijd
voor. Daarbij is bestuur IV erg benieuwd naar inbreng van de leden.

2.
2.1

Vaststellen agenda
Geen wijzigingen. Agenda vastgesteld.

3.
3.1

Halfjaarevaluatie
Charlotte presenteert het hoofddoel dat Bestuur IV aan het begin van het
academische jaar heeft geformuleerd: de vereniging wil een veilige
omgeving bieden en van toegevoegde waarde zijn voor alle facetten van
het studentenleven.
Charlotte kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen half jaar en denkt
dit doel gerealiseerd te hebben met de maandelijkse borrels, de
studiegerelateerde activiteiten en de wijze waarop de eerstejaars snel
deel zijn geworden van de vereniging. Noemenswaardige activiteiten zijn
dan: de eerstejaarslunches, het bezoek aan de ULU moskée, de excursie
o.l.v Eric Ottenheijm naar “joods” Amsterdam, de speciaalbierborrel.

3.2

Ondanks deze positieve evaluatie wil Nikki een probleem adresseren: het
“kwijtraken” van de masterstudenten en ouderejaars I&A. Hoewel alle
eerstejaars erg actieve leden zijn, merkt bestuur IV dat deze twee groepen
aanzienlijk minder actief zijn. Mogelijk ligt dit aan de samenstelling van

het bestuur: in tegenstelling tot dit jaar bestond het vorige bestuur uit
twee masterstudenten, waardoor de aansluiting met deze groep veel
sterker was. Ook is het al drie jaar lang niet gelukt een student I&A in het
bestuur te krijgen. Nikki vraagt om reacties uit de zaal.
3.2.1 Paula (zelf masterstudent): Het is bij masterstudenten ook een kwestie
van tijdgebrek. Dat hoor ik ook van mijn medestudenten. Een goede tip is
misschien om ook op de Masteropendag op 9 februari te gaan staan. De
faculteitsraad staat daar immers ook.
3.3

Met het oog op de halfjaarevaluatie heeft Nikki nog een mededeling:
Dankzij Aladdin heeft de UB binnenstad per 1 februari een geschikte
gebedsruimte, namelijk in zaal 1.05 op de KNG80. Deze was er namelijk
nog niet: voorheen fungeerde het onverwarmde tuinhuisje, zonder
vloer- en raamkleding, als gebedsruimte. Dit voldeed niet aan de
verwachting van studenten en Aladdin is betrokken geraakt in deze
discussie. Op één of andere manier is vervolgens door de UU besloten dat
de bestuurskamer van Aladdin dan opengesteld zou moeten worden voor
biddende studenten. Gelukkig is, na veel mailcontact, deze bizarre situatie
opgelost, en heeft Aladdin zich afgelopen halfjaar niet alleen voor onze
eigen studenten, maar voor álle studenten van de UU kunnen inzetten.

3.3.1 Paula: in de faculteitsraad is bekend dat de Kolfruimtes ook beschikbaar
zijn voor gebed. Klopt dit niet meer?
3.3.2 Noa: Nee, die zijn uitsluitend bestemd voor kolven. De informatie op de
website klopte niet, maar dat is inmiddels veranderd.
4.
4.1

Financiën
Nikki ligt de nieuwe situatie rondom de penningmeester toe. Het bestuur
bestond aan het begin van dit jaar namelijk uit vier mensen: Milou was de
penningmeester. Toen zij echter besloot te stoppen met haar studie, bleef
Bestuur IV met drie vrouw over. Om werkdruk te verdelen en openheid
over de financiën te behouden, is er besloten dat alledrie de
bestuursleden deze taak op zich nemen: elke bestuursvergadering wordt
er een half uur ingerekend voor financiële zaken. Hoewel Nikki dus
officiëel penningmeester interim is – zij kon als enige nog ingeschreven
worden bij de KvK - ligt de verantwoordelijkheid bij het volledige
bestuur.

4.2

Nikki presenteert de balans. Belangrijkste toelichtingen:
1.De tasjes worden verkocht voor €5,00 per stuk, dus zodoende komt het
bedrag tot stand.
2. Dit jaar is er voor het eerst contributie gevraagd aan onze leden. Deze
contributie is opgesplitst in regulier lidmaatschap (BA) en overig: voor
masterstudenten en minorstudenten geldt een ander tarief: €5,00 i.p.v.
€9,00.

3. Daarnaast hebben we ook Vrienden van Aladdin opgezet voor extern
geïnteresseerden. Ook dat is een nieuwe post ten opzichte van vorig jaar.
4.2.1 Vraag van Paula: Krijgen jullie geen subsidie vanuit de UU?
4.2.2 Nikki: Wij krijgen wel subsidie, maar is nog niet gestort, dus staat nog niet
op de balans. Het bedrag zal €1.500,00 zijn.
4.3

Nikki presenteert de halfjaarafrekening. Toelichtingen op de posten:
Kosten die meevallen of niet gemaakt zijn:
1. De kosten van SNS is vorig jaar erg hoog uitgevallen, omdat er te veel
mensen ingeschreven stonden. Wij verwachten niet aan de begrote
100 euro te komen.
2. We zijn geen lid van het U- en Vidiusfonds. Het is voor dit jaar niet
meer rendabel, omdat we het lidmaatschap er waarschijnlijk niet
meer uitkrijgen. Daar hebben we dus geen kosten aan.
3. Wat betreft de bestuurskosten: kerstkaarten hebben we niet gedaan,
dus ook die kosten zijn niet gemaakt. Omdat de post ‘overige
bestuurskosten’ vaag kan klinken licht Nikki deze toe. Behalve de
bestuurskleding - die erg goedkoop zijn uitgevallen – valt de inrichting
van de bestuurskamer daar ook onder.
4. Bij de carrièredag staat een streepje: deze zal niet meer plaatsvinden,
omdat we actiever gaan aanhaken bij de Carrièrenacht.
5. Hoewel we veel studiegerelateerde activiteiten hebben, blijken deze
vaak gratis te zijn. Deze kosten vallen dus alleszins mee.
6. Ook hebben we geen merchandise, de katoenen tassen zijn een aparte
categorie, dus wederom geen gemaakte kosten.
7. Er zijn nog geen onvoorziene kosten geweest.
Posten die hoger uitvielen:
1. We zijn al flink over de verwachte kosten van de ALV gegaan: dit
omdat we aan het begin van het jaar niet hadden verwacht deze zo
serieus aan te pakken.
2. Omdat we nog een aantal grote gezelligheidsactiviteiten verwachten,
gaan we waarschijnlijk iets boven het begrote bedrag zitten.
3. De tasjes bleken duurder te zijn dan verwacht. Dit vangen we echter
op door de verkoopprijs iets hoger te maken.
Conclusie: Omdat we op veel posten geld hebben bespaard, kunnen we
een aantal posts die hoger uitvallen makkelijk opvangen.

4.4

Helaas heeft Aladdin een kasverschil van 50,10. Dit gaat om een contant
bedrag. Er is namelijk een kistje met contant geld, omdat er bij bepaalde
activiteiten met contant geld wordt betaald. Het is niet te achterhalen hoe
dit verschil tot stand is gekomen.

4.4.1 Bernadette: Het is een heel rond bedrag, kan het gestolen zijn?

4.4.2 Nikki: het behoort tot de mogelijkheden, maar we willen niemand
beschuldigen. Als iemand iets weet, kan je een tip of het geld achter laten
in ons postvakje op Jankskerhof 13.
4.4.3 Weten jullie wanneer het ongeveer is gebeurd? En kan het misschien een
fout zijn van nog het vorige bestuur?
4.4.4 Nikki: Het moet dit jaar gebeurd zijn. We weten niet exact wanneer het is
gebeurd, omdat we het contante geld niet met regelmaat natellen. De les
die we hier dus uit hebben getrokken is dat we dit secuurder moeten
doen, ook als we geen penningmeester hebben. Inmiddels hebben we het
grootste deel van het contante geld ook gestort.
4.4.5 Paula: Misschien kunnen jullie in het vervolg ook meer werken met
Tikkies.
5.
5.1

Kascommissie instemmen.
Er zijn drie aanmeldingen: Wytze Dijkstra, Myrthe Stienstra en
Bernadette van den Berg.

5.2

Er is gestemd in afwezigheid van de kandidaten en bij dezen zijn zij
ingestemd als kascomissie.

5.2.1 Paula: hoe lang loopt de commissie eigenlijk?
5.2.2 Nikki: dat is eigenlijk nog niet besproken. Is het handig om het van HALV
tot HALV te doen?
5.2.3 Paula: dan kunnen derdejaars en masterstudenten niet in de
kascommissie, het is immers verre van zeker of zij na het afstuderen nog
in de buurt zullen zijn. Misschien is het handiger om het parallel aan een
bestuursjaar te laten lopen, eventueel met een dakpanconstructie.
5.3

Na gestemd te hebben is besloten dat de kascommissie tot het eind van
het academische jaar loopt, maar wel zeggenschap heeft in de opvolging.

6.
6.1

Commissiepilot
Nikki introduceert een andere grote verandering binnen Aladdin:
commissie vorming. Er wordt al lang over nagedacht, dus vanaf februari
willen we een pilot opzetten, om te kijken of er animo voor is. We
beginnen met een activiteitencommissie. Dit heeft volgens ons een aantal
voordelen:
1. We hebben veel enthousiaste en creatieve leden, waartoe deze
commissie veel ruimte kan bieden.
2. Het is een laagdrempelige commissie.
3. Commissaris Activiteiten is een functie binnen Aladdin. De ervaring
leert dat dit een zware taak is. Op deze manier wordt die functie iets
verlicht. Eventueel kan er in de toekomst zelfs een herziening van de
functies gerealiseerd worden: Aladdin heeft nooit een vijfkoppig bestuur,
dus dan kan die – toch al niet hele gebruikelijke – functie vervallen.
4. Leden kunnen een kijkje krijgen in hoe het nou is om bestuurlijk niveau
te opereren. Zo krijgen ze ook een beter beeld van wat dat inhoudt.
5. Het staat goed op je CV.

Inhoudelijk ligt er nog weinig vast: we willen samen met de
geïnteresseerden de pilot opzetten. De enige kaders die we tot nu toe
hebben (maar ook nog niet vastliggen) zijn:
- 3 tot 5 commissieleden
- 2 activiteten om te organiseren, waarvan één het symposium is, de
ander mag zelf bedacht worden.
- start ergens in februari
6.2

In de pauze ligt een inschrijfformulier voor de pilot denktank. Dit is nog
geen aanmelding voor de commissie zelf, maar een uitnodiging om een
keer te bespreken hoe de leden dit voor zich zien. Deze zal, gezien het
aantal aanwezigen, ook digitaal verspreid worden.

6.2.1 Myrthe: Gaat een bestuurslid deel worden van de commissie?
6.2.2 Nikki: Nee, het is de bedoeling dat de commissie zelfstandig opereert. Dit
om voor het bestuur de lasten iets te verlichten, maar ook omdat de
commissie dan niet beoordeeld en beïnvloed wordt. Het wordt leuker als
je echt alles zelf uitzoekt. Daarbij kunnen we zo meten hoe haalbaar het is
om een zelfstandige commissie op te richten. Wel komt er natuurlijk een
aanspreekpunt. Dit zal Nikki zijn. Zeker omdat het de eerste keer is, staan
we open voor alle samenwerking.
Pauze
De vergadering tot nu toe is vlug verlopen, dus de pauze begint een
kwartier eerder.
7.
7.1

Concept activiteitenkalender
Allereerst een mededeling over de verhouding studiegerelateerd /
sociaal: afgelopen Studieverenigingen Overleg bleek Aladdin vorig jaar
een hele goede balans te hebben, namelijk 50 / 50. Deze balans proberen
wij dit jaar hand te haven.

7.2

Nogmaals, de activiteitenkalender is een concept. Er kan nog veel
veranderen. Als eerst zal er, zoals afgelopen half jaar, elke maand een
borel zijn. Een borrel kan ook een thema hebben of een variatie hebben:
bijvoorbeeld een spelletjesavond of een karaokeavond.
Nikki licht, waar nodig, de activiteiten toe:
1. Het bezoek aan de Scientology Church Amsterdam lijkt onze meest
populaire activiteit tot nu toe te zijn: er zijn 22 aanmeldingen, en ze
blijven binnenlopen.
2. Het symposium van URF – waarmee we vaker samenwerken – is een
grootschalige en wordt in samenwerking met de UU georganiseerd.
Hier zullen we bij aansluiten.
3. Yalla Yalla zal een avond over Arabische taal zijn, die ook voor IA
studenten interessant zal zijn, omdat we een reciteerworkshop willen
organiseren.

4. De avond over schrijvers over het Midden-Oosten zal in
samenwerking met Eric Ottenheijm georganiseerd worden.
5. Het symposium ligt zoals gezegd nog niet vast: dit is aan de
activiteitencommissie. Vrienden van Aladdin worden voor dit
symposium gratis uitgenodigd.
6. Nog een primeur: de Familiedag. Voor veel ouders is het onduidelijk
wat hun kinderen nou precies studeren en hoe het universiteitsleven
nou in zijn werk gaat. Daarom willen we een dag organiseren dat alle
ouders, maar zeker ook huisgenootjes, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s, langs kunnen komen om een minicollege te volgen, gezellig te
lunchen en onze mooie gebouwen te bekijken.
7. Iets wat niet op de activiteitenkalender staat, maar wat waarschijnlijk
wel gaat gebeuren: een kledingruildag met SV Contact. Elke student
heeft een kast vol kleren, waarvan je maar de helft draagt.
7.2.1 Paula: Is erg enthousiast over de familiedag, bijval van andere
aanwezigen.
7.2.2 Paula: Een filmavond blijf ik leuk vinden.
7.2.3 Nikki: We krijgen wel eens voorstellen van Birgit Meyer, dus dat nemen
we zeker mee.
7.2.4 Noa: Ook krijgen we af en toe mails over filmfestivals. Zo heb je een Joods,
Boeddhistisch en Islamitisch filmfestival in Nederland.
7.2.5 Myrthe: Over festivals gesproken: dat lijkt mij heel leuk. Bijvoorbeeld een
boeddhistisch festival of iets dergelijks. Dan is het ook echt een dagje weg,
net zoals de excursie van Eric.
7.2.6 Paula: En Henna verven lijkt me ook leuk om eens te doen.
8.
8.1

Discussie
Idee van Paula: stuur afgestudeerden een kaartje. Zo hou je beter bij wie
nou actief lid is en wie niet. Ook kan je direct Vrienden van Aladdin onder
de aandacht brengen. Het bestuur is in ieder geval erg enthousiast over
dit idee.

8.2

Een verenigingsblad. Veel studieverenigingen hebben er een en Nikki
vroeg zich af of hier ook animo voor zou zijn. Veel studenten hebben
namelijk wel journalistieke ambities en het zou de verbondenheid
vergroten.
Paula: Ik vind het een goed idee, maar zou je het dan op papier doen of
digitaal doen? Printen is namelijk erg duur.
Nikki: Daarover hebben we nog niet nagedacht, eerst wilden we kijken of
er animo zou zijn. Voor beiden zou wat te zeggen zijn.
Myrthe: Ik zou het leuk vinden, omdat ik bijvoorbeeld de derdejaars bijna
niet ken. Als zij stukjes zouden schrijven, of er iets over hen geschreven
zou staan, dan zou ik sneller weten wie ze waren.
Myrthe: Ik zou het overigens wel sneller lezen als je het fysiek in je
handen hebt. Bladeren is altijd fijner.
Paula: Eens, maar het is echt duur, dat zie je bij alle verenigingen.

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5

8.2.6 Nikki: In principe zouden we het kunnen betalen, maar het is inderdaad
veel geld. Wellicht zou de contributie dan iets omhoog moeten.
8.2.7 Myrthe: Of je stelt een soort abbonnementsgeld in: als je het tijdschrift
wilt ontvangen, betaal je een beetje.
8.3

Myrthe is lid van de Opleidings Commissie en wil een aantal
mededelingen doen. De OC is bezig met een aantal veranderingen,
waarvan zichtbaarheid er één is: velen weten niet eens wat de OC nou is
en waarom het belangrijk is. Ze willen meer feedback en respons op
evaluatieformulieren. Vanaf volgend blok kunnen studenten dus van hen
een mailtje verwachten. Ook wil de OC een samenwerking met Aladdin. Zo
willen ze berichten in de nieuwsbrief plaatsen of een keer als OC naar een
borrel komen. Ook willen ze een rol in de laatste ALV, zodat ze kunnen
presenteren wat er dat jaar is gebeurd.

8.3.1 Nikki: Willen jullie dan een vast onderdeel in de nieuwsbrief worden?
8.3.2 Myrthe: Voornamelijk wanneer de evaluaties weer ingevuld moeten
worden.
8.3.3 Nikki: Als jullie voor de laatste week van de maand een bericht sturen,
kunnen we dat plaatsen.
8.3.4 Paula: Zit de OC in de Do’s en Vo’s?
8.3.5 Myrthe: Nee, we worden sowieso niet voor alles uitgenodigd, maar dat
kan ook aan Kadir liggen.
8.4

Paula is lid van de Facultaire Raad en wil ook een mededeling doen: De
raad is op zoek naar opvolging. Er zijn op 6 en 15 februari
informatieavonden, op de Drift 23, 1.03, vanaf 19:30. Er staat in principe
vier uur per week voor, maar dat kan meer worden, dat ligt aan jezelf. De
financiële vergoeding is ongeveer 1.000 voor een gewoon lid. Als
voorzitter of secretaris ontvang je het dubbele, maar dat kost ook meer
uur per week.

8.4.1 Nikki: Hoe stel je je verkiesbaar? Moet je veel campagne voeren?
8.4.2 Paula: Het campagne voeren duurt zelf maar 3 dagen. Daarvoor heb je een
aantal avonden waar je er wat over leert. Maar je voert ook campagne
voor je lijst en niet voor jezelf.
8.4.3 Noa: Hoe sluit je je aan bij een lijst?
8.4.4 Paula: Door naar de informatieavonden te gaan. Uiteindelijk maken ze de
lijsten en dan wordt de volgorde van de lijst opgesteld. In totaal zijn er 12
plekken, verdeelt over die twee lijsten.
8.5

Studiereis: elk bestuur is er tot nu toe mee bezig geweest, maar nooit is
het ervan gekomen. Vorig jaar is er wel een poging vanuit Martha
geweest, maar dat bleek te duur, dus het ging niet door. Inmiddels is er
een klein initiatief gestart, vanuit o.a. Eelco en Floris: zij willen een
informele reis organiseren, waardoor lastige kwesties met de UU te
omzeilen vallen. Dat is echter nog niet heel concreet. Bestuur IV wil het

dit jaar niet organiseren, maar misschien volgend jaar wel. Er wordt in
ieder geval wel elk jaar een bedrag voor gereserveerd.
8.5.1 Myrthe: Als het zo lastig is, en het elk jaar spaak loopt, moeten jullie dan
niet juist nu al beginnen? Anders moet het volgend bestuur eerst inkomen
en wennen en dan zijn ze ook alweer te laat, waardoor het weer een jaar
naar voren wordt geschoven.
8.5.2 Noa: Het is ook een kwestie van tijd: we hebben dit jaar veel stappen
gemaakt. Behalve een enorme sprong in professionalisering, hebben we
ook Vrienden van Aladdin, een symposium, en waarschijnlijk dus een
Commissie. Daarnaast zijn we maar met zijn drieën. We hebben keuzes
gemaakt om dus geen reis te organiseren, maar ons met de andere zaken
bezig te houden.
8.5.3 Paula: Moet daar dan geen commissie voor komen?
8.5.4 Nikki: We denken dat het echt vanuit de leden moet komen dan. En die
stap is veel kleiner als we eenmaal een commissie hebben. Dan weten
leden dat je een commissie kunt oprichten, dus zullen ze, wanneer ze er
behoefte aan hebben, veel sneller naar ons komen.
8.5.5 Paula: Het probleem is ook gewoon dat het vaak wordt geprobeerd – met
de master ook al naar Bosnië – maar het gaat nooit door omdat het te
duur is. Het zou veel goedkoper moeten, dus het moet eigenlijk wel via de
universiteit, omdat zij potjes hebben.
8.5.6 Noa: Maar misschien kan het juist goedkoper als het wel informeel gaat:
studenten weten wat we belangrijk vinden. Namelijk geld. Als het te duur
is, gaat het niet door. Dus dat moet heel hoog op de prioriteitenlijst staan.
En dat doet de UU telkens niet.
8.5.7 Paula:Het hoeft niet altijd op een A locatie inderdaad. Het mag best in een
goedkoop land, of een keer wat dichterbij.
8.5.8 Myrthe: En een samenwerking met andere verenigingen? Dan kom je al
sneller aan een minimaal aantal, waardoor het goedkoper wordt.
8.5.9 Noa: De ervaring leert dat verenigingen buiten Utrecht een beetje
huiverig zijn voor samenwerkingen. Het is vaker geprobeerd, en elke keer
loopt het spaak. Het zijn vaak kleine verenigingen die het druk hebben,
dus niet graag heen en weer reizen voor abstracte overleggen.
8.5.10 Charlotte: De animo is er, dus we gaan alles meenemen, ook voor volgend
jaar.
8.6

Charlotte: Wat betreft de Carrierenacht: deze is op 22 februari. Er komen
twee alumni van RW en IA. Het is de bedoeling dat zij begeleid worden.
Daar hebben we nog een student voor nodig. Ook moet er opgebouwd
worden. Dat houdt in dat er een tafel en banner op tijd moet worden
klaargezet. Zijn er mensen die daarmee willen helpen?
8.6.1 Myrthe: Ik kijk straks even of ik kan, maar ik wil wel.
8.7

Nikki: De nieuwe kantooruren zijn op dinsdag, woendsdag en donderdag,
telkens van 11:00 tot 13:00

9.

Afsluiting
Charlotte sluit om 21:50 de vergadering.

