
Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Emergo-VFC 

Donderdag 12 januari 2017 te Utrecht 
 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Faculteitsvereniging Emergo-

VFC gehouden op donderdag 12 januari 2017 te Utrecht (in het studiecentrum van de OU). 

 

Aanwezig: Dhr. Max van Luik (secretaris, penningmeester en dagvoorzitter); dhr. Ad Vriens 

(bestuurslid en notulen); dhr. Johan van den Boomen; mw. Melanie Bothof; mw. Nellie 

Bulthuis; dhr. Leen van Doorn; dhr. Peter Hafkamp; mw. Marjo van der Laan; mw. Chantal 

Lapré; mw. Margo van der Put; dhr. Nico Steenstra; dhr. Frank Stiksma; mw. Ilse Verdiesen; 

dhr. Sipke Wagenaar; mw. Tonnie van Wiggen-Valkenburg en dhr. Hans van Zonneveld.  

Afmeldingen met bericht: Dhr. Roelof Blomsma; dhr. Henk Boon; mw. Sonja Bouten; mw. 

Ilse van Dalen; dhr. Nick Grooff; dhr. Mark Hoevenaars; dhr. Wim Hollart; dhr. Cees Jansen; 

dhr. Ardie van Liempt; mw. Esther Los; dhr. Koen Michels; mw. Andrieke Ollefers; mw. 

Peggy Rijsdijk-Nijbroek; mw. Mathelijne Smids; mw. Corrie Steenbergen; mw. Nicoline 

Valk; dhr. Daan van Winsen en mw. Annemiek de Wolf. 

 

1. Opening 

Dagvoorzitter Max van Luik opent om 16.00 uur de ALV en heet iedereen welkom tijdens 

deze Algemene Leden Vergadering in het studiecentrum Utrecht. Na de opening volgt een 

korte voorstelronde waarin de aanwezigen zich kort voorstellen, gaandeweg de voorstelronde 

komen nog enkele leden binnen. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt goedgekeurd en er worden geen aanvullingen vanuit de leden aangedragen.  

 

3. Mededelingen 

Max van Luik schetst een beeld van een licht dalend ledenbestand. Het aantal is gedaald 

inmiddels naar onder de 300 leden. Het bestuur en leden gaan zich meer inspannen om leden 

te werven, te denken valt aan het onder de aandacht brengen van de vereniging bij ASM-

bijeenkomsten, de premasterbijeenkomsten en bachelordagen. In 2014 is voorzitter Nicoline 

Valk teruggetreden en in 2015 kondigde penningmeester Koen Michels zijn terugtreden aan. 

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid leverde in eerste instantie twee 

invullingen op van leden. Helaas zagen deze twee leden zich genoodzaakt wegens 

omstandigheden van de invulling af te zien. Een aantal leden springt in rond het verzorgen 

van activiteiten. Zo heeft Yvonne la Porte een groot aandeel in de organisatie rondom ons 

bezoek aan de ss Rotterdam op 1 april 2016 en heeft Esther Los samen met Jaap Dekker 

recentelijk het bezoek aan het stationsproject in Utrecht medegeorganiseerd, dit was op 9 

september 2016 met daaraan gekoppeld de ontwikkelingen in “Het Nieuwe Werken”.  

Desondanks is de vereniging nog op zoek naar minimaal twee bestuursleden waarvan een 

persoon de rol van voorzitter op zich zou kunnen nemen. Uit de vergadering komt geen 

spontane aanmelding zodat het huidige bestuur de zoektocht voortzet. 

 

4. Goedkeuring notulen ALV van 25 september 2015 

De notulen van 2015 zijn met de uitnodiging meegestuurd en ter inzage bij de ALV aanwezig. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de notulen 2015 unaniem goedgekeurd. 

 

5. Déchargeverlening aan het bestuur 

Besloten wordt om dit punt te behandelen tijdens agendapunt 7 waarin de bevindingen van de 

kascommissie worden besproken.  



6. Vacatures bestuur 
Zoals onder punt 3 al gememoreerd is de vereniging op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op 

dit moment vervult Max van Luik de functie van secretaris en penningmeester, de overige 

functies worden verdeeld onder Max en Ad Vriens.  De laatste 2 jaar is de ondersteuning 

vanuit de ou weer in orde. Met mw. Chantal Dewitte worden administratieve taken goed 

vervuld. Wel is het zo dat mw. De Witte vanwege zwangerschap vervangen gaat worden. 

 

7. Financiële zaken: a. financieel verslag 2015/2016  b. ledenbestand/contributie-

inningen  c. benoeming kascommissie 

Max heeft een verslag over 2015/2016 gemaakt in lijn met zijn voorganger Koen Michels. Dit 

overzicht schetst een beeld van een vereniging die licht inteert op het eigen vermogen. De 

grootste kostenpost zijn de facturen van Vakmedianet die jaarlijks op de mat vallen inzake de 

twee bladen waaruit de leden kunnen kiezen. Daarnaast zijn er overige kosten zoals 

bankkosten, kosten bestuur en declaraties. In de prognose wordt begroot op 240 

ledenbetalingen (ereleden zijn vrijgesteld van contributie, maar ontvangen geen blad). De 

contributie-inning wordt meestal rondom febr/maart in gang gezet en een aantal leden betaalt 

dan niet of na een, soms twee herinneringen. Zo liep de tijdspanne van 2016 van maart (eerste 

contributie-ontvangsten) tot en met augustus (laatste contributie-ontvangsten). Daarbij loopt 

de vereniging een financieel risico dat leden die niet (en niet meer gaan) betalen toch nog 

gedurende een periode het blad van hun keuze ontvangen. We willen namelijk niet dat de 

zending van bladen stopt gedurende de periode waarin contributie betaald kan worden. Max 

geeft aan dat de groep van zgn. wanbetalers erg klein is en dat op enig moment de zending 

van de bladen naar deze groep wordt stopgezet. Dit verklaart dan ook het verschil in 

ontvangsten en uitgaven m.b.t. Vakmedianet. Verder nemen we meer bladen af dan er 

verzonden worden, bijvoorbeeld om aan verzoeken van leden omtrent niet ontvangen uitgaves 

te voldoen. Dit laatste komt wel eens voor als leden zijn verhuisd. 

De kascommissie die controle heeft gedaan over de financiële verantwoording bestaat uit een 

persoon, dhr. Johan van den Boomen. Mw. Nicole de Pree is helaas afgehaakt. Johan van den 

Boomen licht het een en ander toe: hij heeft een goed beeld gekregen van het reilen en zeilen 

van de bank, stelt vast dat het bankieren inmiddels via internet verloopt en dat de inkomsten 

en uitgaven verantwoord zijn middels bankmutaties. Wel is de aanbeveling dat de bonnetjes 

die veelal ten grondslag liggen aan de uitgaven worden bijgevoegd bij het geprinte afschrift 

van de bank, dit zal de controle en verantwoording verder verbeteren.  

Hierna wordt teruggekomen op punt 5: déchargeverlening aan het bestuur. Punt 5 wordt door 

de ALV met groot applaus voor bestuur en kascommissie aangenomen. 

Een nieuwe kascommissie wordt benoemd: Hans van Zonneveld zal dit samen met Johan van 

den Boomen op zich nemen. We willen dan ook de structuur in de kascommissie zo 

aanbrengen dat we twee leden hebben waarvan er het jaar daarop een uittreedt. 

Contributie: de huidige contributie bedraagt € 45,00 per jaar. Dit zal ook voor 2017 gelden. 

Wel is nu bepaald dat de contributie voor 2018 op € 49,00 per jaar zal worden gesteld, dit om 

een intering op het eigen vermogen een halt toe te roepen en een mogelijke verhoging in de 

abonnementsgelden op de bladen op te vangen. 

 

8. Evaluatie vakbladen Vakmedianet en website 

Het bestuur vraagt of de aanwezigen de bladen M&O en EF goed ontvangen. Iedereen geeft 

aan dat ze het blad regelmatig ontvangen en het bestuur is tevreden dat in ieder geval de 

bladen met regelmaat verschijnen. De problemen met de verzending lijken nu echt voorbij. 

 

 

 



9. Nieuwe activiteiten 

Nico Steenstra krijgt het woord, want hij is samen met Esther Los bezig om een activiteit in 

het noorden op te zetten. Deze activiteit zal volgens de voorlopige planning plaatsvinden op 

vrijdag 12 mei 2017 in Leeuwarden. Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van 

Europa. Nico licht ons in over hoe de dag er mogelijk uit kan komen te zien: ontvangst in een 

(voormalige) gevangenis met mogelijkheid om te overnachten, een wandeling door de stad 

om daarna te gaan praamvaren en tenslotte een rondleiding in de watercampus WETSUS. Het 

belooft een spannende, leerzame en actieve bijeenkomst te worden. Over de kosten worden 

nog wat meningen uitgewisseld, zo vinden een aantal leden dat een eigen bijdrage voor niet-

leden hoger dient te zijn dan een eigen bijdrage voor leden. Het bestuur gaat zich beraden 

over hoe een eigen bijdrage vorm wordt gegeven. 

Op vrijdagmiddag 7 april 2017 bestaat de mogelijkheid om als vereniging aan te sluiten bij de 

studentendag voor bachelorstudenten bedrijfskunde in Eindhoven. Het bestuur overweegt 

deze optie. 

Zoals iedere ALV vraagt het bestuur de leden om mee te denken omtrent een interessante 

bijeenkomst of om deze mede te organiseren.  

  

10. Rondvraag 

Voor de rondvraag zijn geen specifieke vragen. Wel vraagt mw. Tonnie van Wiggen, die 

bezig is met een promotieonderzoek psychologie, of de e-mailadressen van de vereniging 

gebruikt kunnen worden om mensen te benaderen voor de rol als ambassadeur voor enquêtes 

die zij wil uitzetten. Gezien de mogelijke privacy beperkingen zegt het bestuur toe om de rol 

van facilitator op te nemen, d.w.z. dat wij de wens van een lid om voor een enquête 

beschikbaar te zijn dit via, bijvoorbeeld, onze website wordt kenbaar gemaakt. De 

geïnteresseerde kan dan via het e-mailadres van de vereniging contact leggen. 

Nico Steenstra vraagt tenslotte of het mogelijk is om de aanmeldingen voor de ALV of andere 

bijeenkomsten vooraf te krijgen. Ook deze optie wordt nader bekeken door het bestuur. 

 

11. Sluiting om 17 uur 

Om 17:00 uur sluit de dagvoorzitter de vergadering en kunnen de aanwezigen naar een andere 

ruimte in het studiecentrum gaan alwaar onder genot van een hapje en een drankje de 

Nieuwjaarsborrel wordt gegeven.  

 


