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1. Opening  

Inge opent de vergadering om 16:34 Inge: “Welkom alle lieve mensen op deze bijzondere aangelegenheid. Ik wil jullie van 

harte welkom heten op de wissel-alv. Ik spreek zowel voor het 33e h.t. als voor het 34 f.t., als ik zeg dat we blij zijn dat zoveel mensen gekomen zijn vanavond.” 

2. Vaststellen agenda  

Inge: ‘Dit is de agenda voor vanavond. Zijn daar vanuit de zaal nog opmerkingen op?’ 
Inge: ‘Dirk, heb jij als alv-voorzitter nog opmerkingen over de agenda?’ 
Dirk: ‘Ik vind het een hele mooie agenda.’ 
3. Actiepunten 

Inge: ‘Dirk kun jij even met ons en de zaal doornemen wat de actiepunten zijn?’ 
Dirk: ‘Yes. Dit vond ik het mooiste van de agenda. We hebben er een aantal. Drie: het 

zijn saaie punten. Eentje is uitsplitsen merchandise op de eindrealisatie. Is dat gebeurd?’ Arie: ‘Ja.’ 
Dirk: ‘Het aanpassen van de realisatie en de verslagen van de Dies en de Déjà Vu. 

Volgens mij is dat prima gelukt.’ 
Dirk: ‘Laatste punt: financiële stand van zaken van de Grote Reis.’ 



Jasper: ‘Ja: we hebben niet de faculteitssubsidie gebruikt, waardoor de restitutie lager 

was.’ 
Dirk: ‘Dat waren de actiepunten.’ 
4. Binnengekomen post  

Inge: ‘Ik geef graag het woord aan Diura voor de binnengekomen post.’  
Diura: ‘Geacht bestuur, lieve leden, 

 

Een noot vooraf: inmiddels hebben er drie individuen meegeholpen aan het schrijven van 

deze brief. De eerste auteur vond het belangrijk jullie niet te lang vast te houden 

aangezien jullie waarschijnlijk belangrijkere dingen te doen zullen hebben vanavond, 

zoals het nuttigen van dat overheerlijke gerstenat. De tweede en derde auteur vonden 

echter dat geheel in het teken van het onderwerp van deze brief, het niet zou volstaan als 

het zou ontbreken aan menigeen lulverhaal en anekdote. Wat u hier staat te wachten is 

dan ook een lange ode, dus wij hopen dat uw glas goed gevuld is. 

 

Het is weer een mooi jaar geweest voor de HSVL. Ondanks een kleine en vervelende covid-

onderbreking, hebben de meest fantastische activiteiten en reizen weer mogen 

plaatsvinden. Er was soms ook groepsvorming. De wissel-alv is traditiegetrouw het 

moment om vooruit te kijken naar al het moois dat de vereniging met haar vers 

ingehamerde bestuurs- en commissieleden nog gaat brengen, maar ook om terug te 

blikken. Met een hamerslag nemen we afscheid van weer een bestuur dat zich meer dan 

een jaar keihard heeft ingezet voor onze mooie vereniging, maar ook van alle 

commissieleden die talloze activiteiten vorm en kleur hebben gegeven. 

 Naast de vereniging raken ook sommige leden die hier aanwezig zijn, ik noem ze 

liever levende fossielen, op leeftijd. De haarlijn trekt zich schrikbarend snel terug en de 

eerste grijze haren worden al zichtbaar. Om de aankomende eerstejaars een idee te 

geven, wil ik er graag op wijzen dat sommigen van jullie nog op de basisschool zaten toen 

de oudste aanwezigen hier voor het eerst proostten op de HSVL. Jawel, dat hoort u goed, 

en knoop dat ook goed in de oren en spring snel weg als je vanavond een van deze 

dronken fossielen op je af ziet stappen. 

Maar ondanks alles, willen wij juist een van deze oude rotten vandaag graag in het 

zonnetje zetten. Wij beschouwen het inmiddels als vanzelfsprekend dat sommige leden 

zich meer dan vijf jaar inzetten voor de HSVL middels commissie-, bestuurs- en overig 

verenigingswerk. Het is ietwat treurig, dat zeker, maar daarom niet minder 

bewonderenswaardig. Je vrijwillig naast je studie en werk zo lang bekommeren om een 

vereniging, van de meest pietluttige zaakjes tot verscheidene commissiecrises, verdient 

waardering.  De titel Lid van Verdienste is wellicht een symbolische, maar wel een 

belangrijke. Ondergetekenden hopen dan ook dat op volgende alv’s nog menig ander 
brief volgt met eenzelfde strekking. Leden die zich zo lang en zo hard inzetten voor de 

HSVL, verdienen erkenning. 



 

2015 was het jaar dat dit museumstuk lid werd van de HSVL. In zijn eerste jaren 

kenmerkte deze persoon zich door het dragen van jolige Brabantse T-shirts en korte 

broeken op het moment dat het kwik 15 graden aangaf. In zijn eerste jaar nog een 

spoorknor, besloot hij toch direct een commissie te gaan draaien. Er volgden twee 

illustere ACCIE-jaren. Ja dames en heren, de ACCIE was toen daadwerkelijk nog een leuke 

commissie. Als vaandeldrager van het Revolutionaire ActiviteitenComité besloot deze 

heer met zijn metgezellen tot een rigoureus ander ACCIE-jaar. Menig nieuwe activiteit 

werd geboren, met als hoogtepunt de ‘Nieuw Semesterduik’. (Verzoek aan de 
aankomende ACCIE, breng deze duik aub terug, iedereen smacht er naar.) 

Naast verschillende commissies ging deze heer de jaren die volgenden mee op vrijwel 

elke reis, naar elk ledenweekend, elk professorendiner, elke aftandse Déjà Vu-lancering, 

elke slaapverwekkende VBA en vooral elke borrel. Gepokt en gemazeld in het Leidse, 

werd deze knul een volwassen student en verloor hij vele van zijn streken, al vloog hij nog 

geregeld, zowel figuurlijk als letterlijk uit de bocht. Zijn piek bereikte dit meubilair van 

de vereniging in het collegejaar 2018/2019. Met vijf minstens zo beschonken leden 

mocht hij het lustrumbestuur vormen. De heer moest en zou praeses, en daarmee het 

gezicht van de vereniging, worden. Dit gezicht kenmerkte zich al door een prominent 

aanwezig voorhoofd, maar al snel kwamen daar een scheve neus en missende tand bij na 

een berucht incident op de derde inwerkdag. 

Dit mocht de pret echter niet drukken. De heer in kwestie leidde het zootje ongeregeld 

door een mooi lustrumjaar en leerde omgaan met botsende karakters en schipperen 

tussen harteloze eikels en gevoelige types. Constructief maar lief werd het mantra van 

dit jaar. Hij verfijnde als bestuursvoorzitter ook de kunst van het informele 

wandelgangcontact. Want geen idee hoe hij het deed, maar met zijn babbeltjes en 

Brabantse lach wist hij dingen voor elkaar te krijgen bij het instituut en de faculteit waar 

menigeen enkel van kan dromen. Maar het meest genoot hij van de cobo’s, 
constitutieborrels voor de groene leden in deze zaal. En u denkt misschien, al die cobo’s, 
zo belangrijk is dat toch niet? Dat is toch een beetje zuipen en slap lullen, meer niet? Ja 

dat klopt, maar je vertegenwoordigt wel de HSVL dames en heren, en dat is een nobele 

zaak. Toegegeven, er werd af en toe wellicht iets te diep in het glaasje gekeken, maar de 

aanklachten van alcoholisme zijn onterecht weten we inmiddels. Het is namelijk geen 

alcoholisme, maar Brabantse gezelligheid. 

Ook na zijn bestuursjaar kon hij de vereniging niet los laten. Waar menig bestuurslid na 

een dergelijk zwaar jaar het voor gezien houdt, bleef deze ex-praeses actief voor de HSVL. 

Waarom, vraagt u zich af. Het is vrij simpel, deze man heeft een blauwwit hart waar je u 

tegen zegt. Toegegeven, het ego van deze man speelde vast en zeker ook een rol, dat 

willen ondergetekenden niet ontkennen. Maar de passie van deze heer voor de HSVL is 

ongeëvenaard. Jarenlang was hij het gezellige Brabantse middelpunt van de vereniging, 

altijd benaderbaar en toegankelijk voor iedereen. 

Inmiddels heeft deze beste man het studentenleven verlaten en heeft hij zich op de 

onmogelijke taak  geworpen om het schip der christendemocratie  in Nederland van zijn 

ondergang te behoeden. Dat lijkt ons een hopeloze zaak, maar wees niet bang. Mocht je 



binnen 6 maanden weer zonder werk zitten, kan je vast nog wel een jaartje alv-voorzitter 

of HSVL-ombudsman worden. Of misschien toch nog een jaartje COACH, om de 

aankomend eerstejaars te vertellen hoe "het in mijn tijd er aan toe ging". 

 

In de wetenschap verkerende dat u zich allen wil laven aan het goudgelen gerstenat, 

houden ondergetekenden het hierbij. Ook zij willen namelijk met het gelauwerde 

onderwerp van deze brief zich vanavond de vergetelheid indrinken. We hadden het nog 

veel uitgebreider kunnen hebben over zijn vele verdiensten binnen de faculteit en 

universiteit, als alv-voorzitter of HSVL-vormgever van de mooiste posters die de HSVL de 

afgelopen jaren heeft gekend. De afgelopen zeven HSVL-jaren spreken echter voor 

zichzelf. Daarom hebben wij enkel nog twee verzoeken aan de alv. Ten eerste zouden wij 

enorm graag, na jarenlange trouwe dienst in commissies, bestuur, raad van advies, als 

alv-voorzitter en door onmetelijk veel informele koffietjes om HSVL-bestuurders een hart 

onder de riem te steken en van ongevraagd advies t voorzien,  de ALV willen verzoeken 

Dirk van Vugt te benoemen tot lid van verdienste. Ten tweede willen wij graag aan het 

aankomende bestuur vragen of zij deze man ook per direct lid af kunnen maken. Want 

Dirk, je bent niet meer welkom bij alv's. Laat. Het. Los. 

 

Was getekend, 

Mark Kenter 

Jan van der Star 

Leander den Boer 

 

Mede ondertekend door, 

Coen ten Cate 

Thirza Terdu 

Anne Walter Ribbens 

Sandrine Thelosen 

Sakina Mouami 

Frenk Poldervaart’ 

Inge: ‘Ik zou graag namens het gehele 33e bestuur zeggen dat we verheugd zijn met dit 

initiatief. We gaan stemmen over Dirk als lid van verdienste. Aangezien dit over de 

persoon gaat zullen we gesloten stemmen met briefjes. Het zou fijn zijn als het 34ste 

ons hier even mee zou hebben. We hebben hier ook pennen. Om de stemmen te tellen 

hebben wij een kiescommissie nodig, bestaande uit twee personen. Zijn er mensen die 

kiescommissie willen zijn?’ 



Inge: ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik Jan van de Star en Noor Jongeneel in 

als kiescommissie 2021-2022.’ 
Inge schorst de vergadering om 16:46 

Inge heropend de vergadering om 16:54 

Jan: ‘Het was uiteraard heel spannend!’ 
Voor: 45 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 1 

Motie Lid van Verdienste Dirk van Vugt goedgekeurd.  Inge: ‘Met de volgende hamerslag hamer ik in: Dirk van Vugt als lid van verdienste 

Historische Studievereniging Leiden.’ Inge: ‘Lieve Dirk, ik wil je graag namens de vereniging hartelijk bedanken voor je inzet 

voor de vereniging afgelopen jaren. Het is mij een eer en een waar genoegen dat ik als 

een van mijn laatste taken je mag benoemen tot lid van verdienste.  Ik overhandig je 

hierbij onze nieuwe oorkonde speciaal voor lid van verdienste, met onze mooie 

nieuwe HSVL lakstempel. Ik ben ervan overtuigd dat deze een mooi plekje krijgt in je nieuwe huis. Van harte gefeliciteerd!” 

Dirk: ‘Zoals jullie hoorden, ik ben lid geworden in 2015. Ik was een onzeker mannetje, 

en ik zat bij mijn eerste alv achter een ginger man met een grote baard, en hij was aan 

het raaskallen over vroeger. Hij is ook benoemd tot lid van verdienste en daarna nooit 

meer gezien. Mensen moeten natuurlijk ook gewoon oprotten. Als er zo een doodskist 

komt mag je me wegdragen. De HSVL is een fantastisch clubje, het is hartstikke 

gezellig, en iedereen heeft er altijd zin in, en het is altijd gezellig. Er is geen vereniging zo mooi als de HSVL.’ 
5. Goedkeuren notulen  

Inge: ‘Na dit heugelijke moment gaan we terug naar serieuze zaken. Jullie hebben 

allemaal de notulen en samenvatting van de eind-alv toegestuurd gekregen. Zijn daar 

vragen of opmerkingen over? Nee, dan gaan we stemmen over de notulen en 

samenvatting van de eind-alv van Bestuur Pronk.’ 
Voor: 46 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 6 

De notulen en samenvatting van de eind-alv zijn goedgekeurd.  

6. Mededelingen 

Inge: ‘Dan zijn we aangekomen bij het puntje mededelingen. We willen vanuit het 

bestuur vragen om allemaal de presentielijst te tekenen, die gaat rond als het goed is. 

Daarnaast willen we vanuit de Kruik vragen of jullie allemaal jullie bierglazen mee 

terug willen nemen naar de bar als jullie voor een nieuw drankje gaan. Verder heeft 



Elianne prachtige bedankbrieven geschreven voor de commissieleden van dit jaar. 

Heb je dit jaar commissie gedaan, kom dan straks even naar haar toe om deze te 

ontvangen. Zijn er nog mededelingen vanuit de zaal?’ 
7. Carrièrecommissie  

a. Financieel eindverslag en realisatie  

Inge: ‘Dan gaan we nu verder met het financieel eindverslag en de realisatie 

van de Carrièrecommissie, zij hebben afgelopen woensdag nog hun laatste 

evenement gehad. Ik zou graag Arie naar voren willen vragen om het toe te 

lichten, want Lianne kan er niet bij zijn..’ 
Arie: ‘Ik neem Lianne’s verslag door, maar die hebben jullie in de mail gehad. 

We hebben afgelopen woensdag de laatste activiteit gehad. We beginnen 

chronologisch bij de laatste activiteit van de Alumni. Die activiteit is iets 

duurder geworden, waardoor we iets meer alumni-bijdrage moesten betalen 

dan vorig jaar. Dit kwam door de Leidsche Rederij. Dan gaan we door naar de 

Academy Tour. Die is nog niet in balans omdat de Cassa subsidie nog niet 

binnen is. De borrel was duur, omdat je moet betalen voor een partymanager. 

Uiteindelijk is de prijs meegevallen, het financieel centrum heeft gezegd dat dit 

het bedrag is. De moderator was ook vrij duur, omdat ze met de trein ging. Ze 

had een eigen coupe. Verder vragen?’ 
Jan: ‘Netjes.’ 
Inge: ‘Wat lief, Jan.’  
Inge: ‘Als er geen vragen meer zijn gaan we stemmen over het financieel 

eindverslag en de realisatie van de carrièrecommissie 2021-2022.’  
Voor: 43 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 10  

Het financieel eindverslag en de realisatie van de Carrièrecommissie 2021-2022 

is goedgekeurd.  

8. COACH 

a. Financieel eindverslag en realisatie  

Inge: ‘Dankjewel Arie. Dan gaan we nu verder met het volgende puntje. Ik wil 

graag Caroline naar voren vragen om het financieel eindverslag en de realisatie 

van de COACH te presenteren.’  
Caroline: ‘De ouderdagen waren eerst niet in balans, nu wel. We hebben 

inmiddels de EJD gehouden, er waren meer mensen aanwezig dan verwacht. 

Het overschot is verplaatst naar het eerstejaarsweekend. De locatie was iets 

goedkoper, dus dat scheelde. Het vervoer was duurder door de treinstaking. 

Mensen hebben froggytours moeten overleven. Er zitten hier froggytours 

survivers. We zijn bezig met kijken of we geld terugkrijgen van NS.’ 



Arie: ‘Er is kans dat we het geld terugkrijgen.’ 
Caroline: ‘Ja, bierkaarten en overschotten van het hele jaar zijn er naar 

toegeschoven. Spooktocht is niet doorgegaan. Minigames was gratis, behalve 

voor winnaars. Dat is allemaal lager uitgevallen. Dat is het een beetje. Zijn er 

nog vragen?’ 
Dirk: ‘Wil niemand weten waarom de spooktocht niet is doorgegaan?’ 
Caroline: ‘Het was slecht weer.’ 
Inge: ‘Dan gaan we stemmen over het financieel eindverslag en de realisatie 

van de COACH 2021-2022.’ 
Voor: 44 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 13 

Het financieel eindverslag en de eindrealisatie van de COACH 2021-2022 is 

goedgekeurd.  

9. Bestuur Pronk 

a. Financieel eindverslag en realisatie  

Inge: ‘Dan geef ik graag het woord aan Arie voor de toelichting van zijn eigen 

eindverslag en realisatie, namens Bestuur Pronk.’ 
Arie: ‘Ik ga beginnen bij de inkomsten. Ik loop af wat er opvalt. Er zijn dingen 

definitief geworden. De eerste boekverkoop liep goed, tweede iets minder, dus 

we zijn iets onder gerealiseerd. De acquisitie is ruimschoots gehaald, mede 

door Enzo. De tweedehands boekverkoop was een groot succes. We hebben 

een grote bestelling gedaan aan merchandise, die is nog niet helemaal in balans 

maar dat volgt in het komende jaar. Uitgave commissies is iets onder 

gerealiseerd, met name door de COACH, die iets minder bijdrage nodig had. Wel 

is er over gerealiseerd bij Déjà Vu, dus ik heb gezegd dat daar hoger 

gerealiseerd moet worden. Het ledenfonds komt zo bij de uitsplitsing.’ Arie: ‘Ja? Oke. Het ledenfonds is gebruikt gemaakt door vier commissies. De 

Dejà Vu heeft er mooie microfoons van gekocht. Dan de uitgave vereniging: 

representatie ging zoals verwacht. Bestuursvergoeding is een nieuwkomer 

waar we blij mee zijn. Representatie is nieuw. Vorige keer is gekeken naar dat 

er 30 euro over begroot waren, wat kwam door Quintus. De merchandise was 

een grote uitgave dit jaar, ik hoop dat ze volgend jaar worden bijbesteld. De 

rekeningkosten zijn in mei hoger mede door de grote reis. Pinautomaat is saai, 

lekker hetzelfde. Conscribo is ook niet heel spannend. Bureaukosten is dus 

weer de kerstballen van Elianne. Het stayokay lidmaatschap is verhoogd. De 

website en master/international studenten is goed gerealiseerd. En de onvoorzien, en hier zijn de tosti’s van het 34ste van betaald. De representatie: 

oud-besturendiner is al besproken. De activiteit is op het strand in Katwijk 

geweest, iedereen was blij. Commissiebedanktactiviteit op de klik was 



geslaagd. Verder was veel besproken op de eind-alv. De foto en de externe 

activiteiten. We hebben over gerealiseerd op de activiteiten in Groningen. Dat 

waren de representatiekosten.’ 
Jan: ‘De bestuurskosten moeten ook op dit tabblad.’ 
Arie: ‘Het ledenfonds blijkt een groot succes. Een overzicht van acquisitie voor 

jullie duidelijkheid. Er staat nog iets voor easyfiets, maar de factuur is nog niet 

betaald door hen. We zitten op 1415 euro.’ 
Arie: ‘Laatste opmerking van mijn kant: voordat de Kasco komt. De 

faculteitssubsidie is binnen en verdeeld. Dat is er bij gekomen. Dat was het.’ 
Dirk: ‘Nog algemene opmerkingen? Nee?’ 

10. Kascommissie  

a. Eindverslag 2021-2022 

Inge: ‘Dan gaan we door naar het volgende punt. Ik geef graag het woord aan 

Ivo, Jasper en Camiel voor de presentatie van het eindverslag van de 

kascommissie.’ 
Ivo: ‘Hooggeachte ALV,  

Er zijn een paar zekerheden in het leven: je betaalt belasting, je gaat dood en de 

kascommissie presenteert jaarlijks bij de wissel-alv haar bevindingen over het 

afgelopen boekjaar en de financiële eindverantwoording van het bestuur. Dit jaar 

zijnde het 33e bestuur Pronk. Het is ons een waar genoegen aan u het 

kascommissie advies voor te leggen voorafgaand aan de wissel van het huidige 

op het nieuwe bestuur. 

Dit jaar hebben we voor het eerst de wijzigingen, die vorig jaar zijn doorgevoerd 

aan de Kascommissie, volledig tot uitwerking zien komen. Door de controles al 

gedurende het jaar te kunnen doen, hebben we problemen eerder kunnen 

signaleren en hiermee is de druk op de kascommissie en de quaestor aan het eind 

van het jaar aanzienlijk verlaagd. 

Hoewel er nog steeds veel te winnen valt binnen dit nieuwe systeem, kijken we er 

positief op terug en we hopen dat de stappen die we dit jaar hebben gezet een 

positieve doorontwikkeling kunnen mee maken in het aankomende jaar. Het 

werkzaamheden-document van de Kascomissie en het toegevoegde stuk aan het 

HR dienen hiervoor als leidraad. 

 

Staat van de boekhouding 

We hebben gedurende het jaar al het nodige aan de ALV medegedeeld over de 

staat van de boekhouding. Waar we het jaar begonnen met de nodige kritiek, 

kunnen we inmiddels stellen dat deze positief is verbeterd. Problemen die we 

gedurende het jaar hebben aangekondigd zijn door de nieuwe aanpak ook 

gedurende het jaar opgelost. We zien nog steeds dat het lastig is om een 



realistische begroting op te stellen aan het begin van het jaar dus de realisatie 

wijkt op een aantal punten fors af van deze oorspronkelijke begroting. Als 

kascommissie zien we hier echter geen problemen of onregelmatigheden door 

ontstaan. De opname van de spaarrekening, die we inmiddels wel tot een 

standaard kunnen rekenen binnen de HSVL, heeft ook dit jaar vooral gediend als 

handige buffer, maar blijkt uiteindelijk maar ten dele te worden gerealiseerd. We 

zien dit als een positief gegeven. 

Het gebruik van de digitale bonnetjes functie in Conscribo is inmiddels goed 

ingeburgerd en heeft de papieren administratie zo goed als vervangen. 

Problemen die vorig jaar zijn geconstateerd, zijn grotendeels opgelost. Het 

regelmatiger en beter bijhouden van de bewijslast blijft een punt van aandacht 

voor de toekomst.   

Ook de administratieve kwaliteit van de commissie quaestoren laat nog steeds te 

wensen over. Dit zorgt voor onnodige frustratie bij de kascommissie en de 

bestuursquaestor die achter problemen aan moeten blijven rennen. Hier moeten 

we als kascommissie naar kijken hoe we aan het begin van het jaar de quaestor 

daar beter in kunnen ondersteunen. 

 

Aanbevelingen 

Tot dusverre de terugblik. Bij dezen willen wij een aantal kascommissie 

aanbevelingen doen die het volgende bestuur mee kan nemen in het bijhouden 

van hun financiële boekhouding. 

- De kascommissie beter betrekken bij het inwerken van de commissie 

quaestoren aan het begin van het jaar om een duidelijker verwachtingspatroon 

te creëren. 

- Het belang van de overeenstemming tussen Consribo en Excel moet helderder 

zijn en worden toegepast in de administratie vanaf het begin.  

- Begin met de financiële adminsitratie zo snel mogelijk en houdt dit zeer 

regelmatig bij. Voor de bestuursquaestor geldt ons minimale advies van 1x per 

week en voor de commissiequaestoren 1x per maand en direct na een activiteit. 

- Dit jaar was het vrij onduidelijk met de bonnetjes van de pinautomaat.  De 

inkomsten van de pinautomaat moeten beter worden bijgehouden, zodat het 

achteraf makkelijker kan worden uitgesplitst. Voorheen hadden we hier een 

fysiek formulier voor, wij raden aan een digitaal variant te gebruiken.  

- De administratie van transacties via de creditcard van de HSVL moeten altijd 

zo snel mogelijk worden verwerkt, om verwarring later in het jaar te voorkomen. 

Eindoordeel  

Tot slot ons eindoordeel. Financieel en organisatorisch staat de vereniging er nog 

steeds goed voor. We blijven in ontwikkeling en leren altijd weer bij om zo de 



administratie elk jaar een stukje beter te maken. Problemen die zich gedurende 

het jaar opdoen, kunnen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt, een probleem 

wat voor de komende jaren met de juiste aanpak alleen maar kleiner zal worden. 

Al met al zijn we als kascommissie van mening dat de financiële administratie 

van een adequaat niveau is. We raden dan ook aan om de eindrealisatie en 

verantwoording van het 33e bestuur goed te keuren. 

Was getekend, 

Ivo Kostons , Jasper Kol en Camiel Kluizenaar, 

Kusje van de boys!’ 

Inge: ‘Ik wil namens het gehele bestuur Arie bedanken voor zijn harde werk. 

Dan gaan we nu over tot het stemmen.’ 
Voor:55 

Tegen:0 

Onthoudingen: 7 

Inge: ‘Arie, het was niet de taak die je zelf koos maar je hebt het volbracht.’ 
Het eindverslag, de realisatie en het boekjaar van Bestuur Pronk zijn 

goedgekeurd.  

b. Uithameren  

Inge: ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik Ivo Kostons, Jasper Kol en 

Camiel Kluizenaar uit als kascommissie 2021-2022.’ 
11. Uitreiking Commissiebokaal 

Inge: ‘Dan gaan we over tot een zeer spannend moment, de uitreiking van de 

commissiebokaal. Ik geef graag de eer aan Elianne voor de uitreiking hiervan.’ 
Elianne: ‘Oke, jongens, volgens traditie wordt er altijd aan het einde van het jaar een 

bokaal uitgereikt aan de commissie wie er het meeste aanwezig is geweest bij de alv. 

De derde plek met 66%, de Symposiumcommissie. Dan gaan we door naar de tweede 

commissie is de COACH, met 88%. Maar er kan maar een de winnaar zijn, de winnaar 

is met 91,6% de Kleine ReisCo. Hierbij de bokaal!’ 
Inge: ‘Van harte gefeliciteerd de Kleine Reiscommissie. We willen iedereen van harte 

bedanken die aanwezig is geweest op alv’s. Zet vooral die spirit door bij het volgende 
jaar met Bestuur Verkerk.’ 
12. Uithameren commissies  

Inge: ‘Dan is het moment aangekomen dat ik onze dierbare commissies en onze Raad 

van Advies ga uithameren. Een emotioneel moment omdat wij als bestuur met jullie 

zo intensief hebben samengewerkt. Het was ons een waar genoegen. Zet dit vooral 

voort, we hopen jullie bij de vereniging te zien. Ik spreek namens alle bestuursleden 

als ik zeg dat het ons een waar genoegen was en dat we zo verheugd zijn dat afgelopen 



jaar zoveel mensen hun plek binnen de HSVL hebben gevonden. Dat doet ons als 

bestuur goed en we hebben zoveel leuke momenten gekend met de leden. Daarvoor 

zijn we dankbaar! Het ga jullie allemaal goed in de toekomst en in het komende 

verenigingsjaar.’ 
Inge: ‘Dan begin ik bovenaan bij de Activiteitencommissie. Met de eerstvolgende 

hamerslag hamer ik uit, Kjeld Botter als praeses, Coen de Witt Wijnen als abactis, 

Nimué Meijer als quaestor, Hanne Hassink als assessor media, en Eefje Kempen, en 

Nick Velt als assessoren en leden van de ACCIE. 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Nick Velt als praeses, Lianne Imthorn 

als abactis, Laura Kimman als assessor media, en Rik Hoekstra, Danielle van Goethem, 

Tommy van Thienen en Jasper Kol, als assessoren en leden van de ArchiefComissie.  

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Charlotte Schuite als praeses, Daphne 

van Wijngaarden als abactis, Lianne Bubbert als quaestor, Vanja Verbrugge als 

assessor media, Michael Reintjens als assessor acquisitie, en Wessel Kornegoor en 

Martijn van Maaswaal als assessoren en leden van de Carriérecommissie.  

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Sam Peters als praeses, Nova Verkerk 

als abactis, Caroline Ottenbros als quaestor, Lucas Bakkum als assessor media, Zeynep 

Su Yasar als assessor acquisitie, en Lucas Drop, Claartje van ’t Hof en Jelle de Boer als 

assessoren en leden van de COACH.  

Dan gaan we verder met de Déjà Vu. Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, 

Enzo Bons als praeses, Noa van de Klundert als abactis, Marit Scheepsma, Julia Meijer 

en Casper Jager als eindredacteur, Nick de Jong en Julia Meijer als redacteuren media, 

Fleur Steeman als vormgever, en Noor Jongeneel, Mirte Gosselink, Hilde Verder, Tom 

Fahner, Wouter van der Hoff, en Jan Zieleman als redacteuren en leden van de Déjà Vu.  

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Ruben Snoek als praeses, Kjeld Botter 

als abactis, Suzanne van Spijker als quaestor, en Caroline Ottenbros en Sarah van 

Leeuwen uit als assessoren en leden van de Diescommissie.  

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Ivo Kostons als praeses, Claudia Moreira 

Calzadilla als abactis, Bart Wentholt als quaestor, Noa Seide als assessor media, Femke 

Kahlmann als assessor acquisitie, en Emma van Herwijnen en Pim Schoonebeek als 

assessoren en leden van de FeestCommissie. 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Sander Groenendijk als praeses, Kenny 

Bovendeert als abactis, Jasper Kol als quaestor, Amélie Potze als assessor media, en 

Celeste van der Kamp, Emma Damen en Tess de Rijke als assessoren en leden van de 

Grote ReisCo.  

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Sarah van Leeuwen als praeses, 

Mazarine Hoes als abactis, Marien de Ruyter als quaestor, Suzanne Elbers als assessor 

media en Noor Jongeneel en Christopher Coole als assessoren en leden van de Kleine 

ReisCo.  



Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Bryan Sodenkamp als praeses, Michael 

Reintjens als abactis en fotograaf, Aine van Helmond als vormgever en fotograaf,  

Kenny Bovendeert en Romany Molegraaf als fotograaf, en  Lianne Imthorn, Jimmy 

Diekman, Yannick Maes, Emiel Overduin, Ivo Kostons en Sanne Uldens als vormgever 

en leden van de PropCo. 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Amal Maatoug als praeses, Niek 

Schilperoord als abactis, Daphne van Wijngaarden als quaestor, Valérie Slijkerman als 

assessor acquisitie, Mirjam van Dam als assessor media, en Rosa Versluis en Dies van 

der Marel als assessoren en leden van de SympCo.  

En dan, met de eerstvolgende hamerslag hamer ik uit, Leander den Boer als praeses, 

en Ivo Kostons, Lianne Imthorn, Nicole Hoebert, Rik Hoekstra, Sakina Mouami, en Thirza Therdu als leden van de Raad van Advies.’ 
13. Uithameren alv-voorzitter  

Inge: ‘Ook jou Dirk wil ik hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking dit jaar. Met 

de eerstvolgende hamerslag hamer ik Dirk van Vugt uit als alv-voorzitter 2021-2022.’ 
Inge: ‘Mijn abactis moet nodig naar het toilet, en iedereen kan nog wel wat bier 
gebruiken. Ik schors de vergadering om 17:38.’ 
Vergadering geschorst: 17:38 

Vergadering geopend: 17:48. 

Inge: ‘Ik heropen de vergadering om 17:48. Traditiegetrouw komt er nu een speech 

van de voorzitter, en de vice-voorzitter.’ 
14. De Wissel 

a. Speech Inge: 
Inge:  ‘Waarde leden, Geacht Bestuur,  

De kunst van het verhalen vertellen is een moeilijke om in de vingers te krijgen. 

Je verhaal moet inhoudelijk sterk zijn, het moet makkelijk te volgen zijn, het 

moet een goede kop en staart hebben, het moet mensen inspireren en als het 

even kan moet het diegene waarvoor het bedoeld is ontroeren. Geen makkelijke taak dus zo’n verhaal vertellen. Toen ik een aantal maanden 
geleden begon aan deze speech, was ik vooral bezig met informatie 

verzamelen. Ik had ergens in mijn kast een groot schrift liggen en elke keer als 

iemand weer iets hilarisch zei of deed, of ik op een andere manier inspiratie 

had schreef ik het op. Er waren vier dikke pijlers in dat boek genaamd Diu, Aar, 

Miel en Eli.. Toen mijn schrift uiteindelijk uitpuilde met gekke anekdotes, 

hilarische quotes en geweldige momenten, kwam ik al snel tot een duidelijke 

conclusie: deze aantekeningen hadden geen enkele structuur of rode draad. Ik 

moest daar eigenlijk wel om lachen omdat het voor mij ook symbolisch was 

voor het 33e bestuur. Hoewel ik altijd heel graag overal structuur, rust en 

regelmaat in wilde brengen, bewogen we voornamelijk voort als een 

georganiseerde chaos. Maar hoe vertel nou een inspirerende, tranentrekkende, 

humoristische, goed gestructureerde speech over een georganiseerde chaos? 



Ik heb hier heel wat dagen en nachten over nagedacht. Ik heb alle belangrijke 

speeches uit de geschiedenis meerdere keren gezien of geluisterd. Ik droom 

ondertussen regelmatig over Martin Luther King, Churchill of JFK. Maar ook in 

deze historische en wereldberoemde speeches vond ik geen inspiratie voor een 

daverend en spraakmakend verhaal over mijn bestuur. Hoe kon ik nu goed 

omschrijven en overbrengen wat wij dit jaar met elkaar hebben meegemaakt?  

Inspiratie voor deze speech kwam, zoals dat wel vaker is met inspiratie,  uit 

onverwachte hoek. Ik las vanwege mijn scriptie naar een Amerikaans 

onderwerp, het boek Innocents Abroad. Een reisverhaal van de beroemde 

Amerikaanse auteur Mark Twain. In dit boek vertelt hij over Amerikaanse 

reizigers die met een oud schip uit de Burgeroorlog vertrekken naar het Heilige Land. In dat boek schrijft  Twain de volgende magische woorden: “One must travel, to learn”. “Men moet reizen om te leren”. De vertellingen waarin een reis 
de kern is, zijn natuurlijk talloos. Niet alleen literaire boeken vertellen vaak 

verhalen over grote reizen, denk aan de Fellowship die op pad gingen om de 

ring te vernietigen. Maar ook in de geschiedenisboeken vormen reisverhalen 

vaak ook interessant vertellingen. Ook hiervan zijn er talloze op te noemen. De 

reis van Marco Polo die hij tot in de detail beschreef, de reis van James Cook 

met zijn schepen over de Grote Oceaan, Neil Armstrong onderweg naar de 

Maan. Allemaal reizen met hun eigen bemanningsleden, hun eigen tegenslagen, 

hun eigen verhalen en  hun eigen lessen. Vanavond wil ik het verhaal vertellen 

van de reis van het 33e bestuur der Historische studievereniging en haar 

bemanningsleden.  

Die reis begon 28 mei 2021. Op die dag hoorde ik dat ik was benoemd als 

voorzitter van  33e f.t. bestuur der HSVL. Ik was ineens de kapitein van een 

schip. Maar wie waren mijn bemanningsleden? Hoewel de meeste matrozen 

oud en versleten waren, was er wel een hele jonge dirne, die zich kandidaat 

stelde. Uiteraard, na wat wijntjes met mij op de Nieuwe Rijn en een goede 

babbel, had ik er een bloedmooie, intelligente en  grappige bestuursgenoot bij. 

Vele mannen in deze vereniging waren onder de indruk van haar schoon, maar 

ik was voornamelijk onder indruk van haar moed. Lieve Diu, als eerstejaars in 

een bestuursjaar stappen is niet makkelijk. Zeker niet, als dat jaar een 

coronajaar was waarin je toch nog niet veel van de vereniging hebt kunnen 

zien. Ik was zo blij toen je met beide benen in dit avontuur stapte. Je kende mij 

en Arie een beetje, en Elianne en Emile vrijwel niet. Toen we aan dit avontuur 

begonnen was ik dan ook bang dat je misschien niet goed je plek kon vinden. 

Maar lieve Diu, niks was minder waar. Je bent een ontzettend open persoon en 

je bent rauw eerlijk. Ik en de rest wisten altijd precies hoe jij je voelde. We 

hoeften daarvoor niet eens een woord met je te wisselen, we konden het altijd 

van je hoofd aflezen. Vaak stond je gezicht op zonneschijn, en soms stond op 

onweer. Voor mij als voorzitter was dit eigenlijk alleen maar heel prettig. Je 

deelde altijd enorm veel met de groep en ik was je daar dankbaar voor. 

Daardoor gingen andere, die dat minder uit zichzelf doen, ook meer delen. Je 

vertelde ons verhalen over je moeder, waar je zo dol op bent en die moet ik 

zeggen goede speeches geeft. Haar verhaal over Jezus die 33e werd op onze 

cobo, staat in mijn geheugen gegrift. Minder dankbaar zijn we haar voor de 

zingende eland die nog steeds op het hok herrie maakt. Je vertelde ook ons 

enorm veel over een persoon genaamd Eric. Je vriend die ik al in onze f,t.. 

periode kennen. Jullie zijn het levende voorbeeld van : opposittes attrackt. We 



begonnen vol goede moed aan het bestuursjaar, maar geen enkel boot Diu heeft 

de wind altijd in de zeilen. Zowel als bestuur, als jij persoonlijk hebben wat 

tegenslagen meegemaakt dit jaar. Gedurende het jaar vond je het soms lastig 

om de harde kritiek van leden en niet-leden te verdragen en politiek correct op 

te reageren. Soms zwat je rauwe eerlijkheid je een beetje in de weg. Ook vond 

je het moeilijk dat zoveel tijd in beslag werd genomen door bestuur.  De sociale 

aangelegenheden die het bestuursjaar rijk is, vond je aan de ene kant enorm 

leuk maar ook doodvermoeiend. Ondanks dat je de jongste persoon was in ons 

bestuur, gedroeg jezelf soms het meest als een oma. Hoewel je een cobo op z’n 
tijd leuk vond, spendeer je de rest van je dagen het liefst met een kopje thee op 

de bank, met een goed boek en niet te vergeten voor 10 uur naar bed. Ik vond 

het altijd wel cool dat je eigenlijk helemaal geen last hebt van fomo. Niemand kan z’n grenzen zo goed aangeven als jij, je mag eerlijk weten ik ben daar wel 

jaloers op. Maar Diu, ook fysiek ging het niet je altijd voor de wind. Ik werd uit  

bed gebeld door je bezorgde moeder, en terecht. Je had ontstekingswaarden 

van tachtig en was opgenomen in het ziekenhuis. Die week zouden we onze 

Interne Cobo hebben. Wat waren we ontzettend verdrietig dat je er daar niet 

bij was, maar wat maakte we ons ook ontzettend zorgen om jou Diu. Ik had het 

er met Eli over en samen waren we rampscenario;s aan het bedenken, en 

maakte we onszelf langzaam gek. Gelukkig kwam na een week hoopvol nieuws 

dat het beter je met je ging, en zag ik je gelukkig weer op de uni. Lieve Diu, ik 

denk dat dit bestuursjaar je enorm veel heeft geleerd. Hoewel het niet altijd 

makkelijk is om met mensen samen te werken die totaal anders zijn dan jij, heb 

jij zo snel een plek gevonden en een zowel zakelijke als vriendschappelijke 

band opgebouwd met jouw bestuursgenoten. Hoewel ik denk dat je enorm van 

je bestuursvrije leven gaat genieten, denk ik ook dat je de omgang met ons, 

jouw bestuur, enorm gaat missen. Ik vind het mooi om te zien dat je niet alleen 

binnen dit bestuur je plek hebt gevonden, maar ook binnen deze vereniging. Ik 

ben zo trots dat je voorzitter bent van de Carrierecommissie en weet ook dat je 

dat geweldig gaat doen. Lieve Diu, als laatste woorden naar jou wil ik zeggen 

dat ik hoop dat al je wensen uitkomen. Het mooie aan jou is dat je heel erg 

gelukkig wordt van de kleine dingen in het leven. Ondanks dat je deze studie 

natuurlijk daverend gaat afmaken, ben jij niet opzoek naar de topbaan, met het 

grote geld en het vele aanzien. Je wilt doen wat je leuk vindt, elke dag zoveel 

mogelijk. Van die instelling, kan ik, en een hoop mensen, nog veel leren. Lieve 

Diu, ik wil je bedanken voor dit jaar, voor alle gezelligheid, gekkigheid, 

emotionele en geweldige momenten die we samen hebben gedeeld. Ik hoop dat 

je ook in de toekomst mij zal blijven verblijden met je mooie verhalen want 

lieve Diu voor jou staat mijn deur altijd open. 

 Maar lieve mensen, een grote boot, met de omvang van de HSVL, kan nooit 

geleid worden door 2 personen. Nee, daar is meer mankracht voor nodig, om 

de hoge golven te trotseren. Gelukkig kreeg ik daarbij hulp vanuit wel heel 

vertrouwde hoek. Ik ontmoete Arie Benschop al ver voor dit bestuursjaar. Het 

eerste moment dat ik Arie zag was ook op een wissel-alv, maar dan die van 

bestuur Kleijn naar Bestuur van Vugt, waar we in werden geslagen als 

commissiegenoten. Je mag eerlijk weten Aar, ik vond jou eigenlijk in het begin 

een ontzettend vreemd mannetje. Op de wissel zei je niks tegen me en dronk je 

alleen maar liters bier, toen we elkaar daarna zagen tijdens 

commissievergadering vroeg je of ik samen film wilde kijken en wijn wilde 



drinken. Ik dacht alleen maar: wat moet deze jongen van me? Gelukkig kwam 

al snel boven tafel dat jij eigenlijk gruwelt van tieten, en de heerlijke 

platonische maar dikke vriendschap die we hebben was geboren. Als long-

time-friend, is het natuurlijk niet moeilijk om positieve verhalen over jou te 

vertellen in deze speech. Je bent een van de meest humoristische personen die 

ik ken. Vaak is je humor wel donker en gaat het ook wel een streep over. Maar ik ben d’r dol op en met je grappen heb je de harten van jouw bestuursgenoten 
weten te veroveren. Je vond het altijd heerlijk als er weer een lach salvo uit Eli 

kwam en dan deed je er nog een schepje boven op. Het werd bijna een spelletje 

voor je.  Ondanks dat je 24 bent geworden dit jaar, gedraag je je vaak alsof je 

17 bent. Je was onvermoeibaar, en waar andere moeite hadden om 5 avonden 

per week op de been te zijn, draaide jij je hand er niet voor om. Je voelde je dan 

in het cobo-seizoen dan ook als een vis in het water. Je humor en je snelheid in 

het leven zorgden soms ook voor wat roekeloosheid. Je bent het enige 

bestuurslid in de geschiedenis van de HSVL die het voor elkaar heeft gekregen 

om op een auto van minstens 1 ton te gaan liggen. Vaak dacht ik ook wel: Aar, 

hoe the fuck krijg je dit voor elkaar.  Je levensstijl past goed bij die van een 

bestuursjaar.  Je drinkt als een orgel, rookt als een ketter en at vaak ook niet al 

te gezond. Dat komt natuurlijk mede doordat je echt afgrijselijk slecht bent in 

koken. Ik weet nog dat we allemaal iets moesten maken tijdens kerstdiner, en 

jij aan kwam met een garnalencocktail opgeborgen in een bak waar je normaal 

schoenen in bewaard. Hoe je dit jaar überhaupt hebt overleefd, met die 

levensstijl,  is mij een raadsel. Dat je zoveel energie hebt en maar door gaat, is 

je kracht maar ook je valkuil. Ergens lijken we daar ook wel op elkaar, we 

kunnen nooit stilzitten en eigenlijk slecht alleen zijn. Als we dan een moment niks te doen hadden dit jaar, zochten we elkaar op en keken we tv programma’s 
over het koningshuis waar we beide dol op waren. De zware tas van Beatrix 

wat een enig programma is dat. Hoewel jij als persoon in het leven overal de 

humor in ziet, zijn er ook dingen gebeurd die minder om te lachen zijn.  Lieve 

Aar, voor je 24 jaar dat je deze aarde bewandeld heb je al heel wat meegemaakt. 

Je hangt die moeilijke dingen liever niet aan de grote klok. Je wilt niet dat de 

moeilijkheden in het leven jouw definiëren, en dat maakt je een heel mooi, 

eigen en sterk mens. Gelukkig heb je dit jaar ook geleerd dat het soms beter en 

fijner is om mensen wel toe te laten in je problemen. Toen ons bestuur gevormd 

werd, werd jouw de titel van quaestor bedeeld. Het was niet jouw keuze om dit 

te worden maar je ging er toch vol goede moed in. Al snel kwam je erachter dat 

je sommige dingen in je functie moeilijk vond. Je bent een beetje chaotisch en 

vind het moeilijk om rust en structuur  te vinden in jouw snelle en drukke leven. 

Je vond het moeilijk om hulp te accepteren en wilde het eigenlijk zelf oplossen. 

Ik ben blij dat je mij hebt toegelaten en dat we goede gesprekken hebben 

gevoerd. Ik ben ontzettend trots hoe je dit tot een einde hebt gebracht. Lieve 

Aar ik denk dat je enorm veel geleerd hebt van dit jaar.. Ik denk dat je er mooie 

lessen uit kan trekken. Als er iemand is die veel talent heeft dan ben jij het wel. 

Je bent goed met woorden, zowel gesproken en geschreven, bent charismatisch 

en enorm intelligent. Zoals ik al eerder tegen je  heb gezegd Aar:  met een klein 

beejte meer inzet en  haal je zo ontzettend veel succes. Neem de lessen van dit 

jaar mee naar de toekomst en kijk goed wat jij echt wilt. Want uiteindelijk is dat 

het belangrijkste; iets doen wat je echt leuk vindt. Als er iemand in jou gelooft 

dan ben ik het wel! Ik ben dankbaar voor onze vriendschap en dat we hebben 



laten zien dat het ook zo’n bestuursjaar kan overleven. Het is er alleen maar 

sterker door geworden. Ik ben er trots om jou als vriend te hebben, Op naar 

meer mooie momenten zoals onze Royal wandeltour in Schotland volgend jaar! 

Lieve aar, jij en ik tegen de wereld! Dankjewel voor dit prachtige jaar.  

Hoewel ik al de bemanningsleden van de HSVL-boot al redelijk kende voordat 

we erop uit trokken, kwamen er ook voor mij vrijwel vreemde bij het team. En 

niet zomaar een vreemde, nee iemand met een wel hele mooie haarkleur. Emile 

kwam op een heel bijzondere wijze bij deze groep. Ik heb met alle 

bestuursgenoten voor dit bestuursjaar gelunched of koffie gedronken om ze zo 

onderdeel te maken van dit team. Maar niet met Emile. Geen haar op mijn hoofd dacht dat zo’n oude rot in deze vereniging nog een jaar van zijn leven er aan 

wilde spenderen. Maar niks bleek minder waar. Emile volgde zijn vrouwlief 

Elianne, en kwam bij de crew. Ik had jou eigenlijk pas een keer eerder echt 

gesproken en dat was op grote reis naar Rusland. Daarvan wist ik eigenlijk 

alleen nog maar dat je enorm hield van drinken en uitgaan. Toen we ons eerste 

meeting hadden met bestuur in het toenmalige huis van Elianne op 

Lammerschans, ontmoette we elkaar echt voor het eerst. Je zei tegen mij de 

volgende woorden: Hallo voorzitter vanaf nu noem ik je Pringle. Je hebt dit het 

hele jaar vol gehouden. Lieve Miel, in dit jaar hebben we elkaar natuurlijk 

enorm goed leren kennen. Als ik je met een woord zou moeten omschrijven dan zou het “empathisch zijn”. In dit bestuursjaar heb je daar heel veel profijt van 

gehad. Je kunt met bijna iedereen om gaan, en mensen nemen je snel in vertrouwen. Als iemand z’n verhaal kwijt moest dan gingen ze vaak naar jou. 
Niet alleen de leden, maar ook je bestuursgenoten.  Je bent zelf ook echt enorm 

rustig, en van jouw aanwezigheid werd ik altijd heel rustig. Wat dat betreft 

hadden we een hele goede VP-P band, als ik weer even gestrest werd maakte 

jij me kalm. Daarvoor wil ik je bedanken! Je rust kwam ook altijd goed van pas 

in stressvolle situaties met bestuur, je zorgde ervoor dat we ons bleven richten 

op de dingen die moesten gebeuren en niet onnodige stress creëerden. Je 

rustige persoonlijkheid zorgt er echter ook voor dat je soms echt zo traag was 

als een slak. Je vond het vaak moeilijk om je te concentreren op je taken en was 

soms een totale chaos. Tijdens BV zat jij vaak op een andere planeet. Ik heb je 

lichtelijk gedwongen dit jaar op een agenda te nemen, en hoewel je wel bij elke 

activiteit of afspraak te laat bent gekomen, was je er wel altijd en heb je in die 

zin al veel gewonnen. Hoewel je een persoon bent waar iedereen makkelijk 

mee kan praten, ben je zelf soms een enorme binnenvetter. Ik ben het eerste 

halfjaar bezig geweest om dingen uit je trekken en actief bezig geweest met jou 

het woord geven. Toen we er een goed gesprek over hadden met de evaluatie, 

vertelde dat je vaak dingen onbelangrijk vindt om het uit te spreken. Lieve Miel, 

ik hoop dat je weet dat ik in dit bestuursjaar jouw mening altijd belangrijk vond 

en graag hoorde. Ik heb het enorm gewaardeerd dat je jezelf steeds meer bent 

gaan openstellen voor mij en de rest van het bestuur. Je bent een enorm creatief 

persoon die vaak met geweldige ideeën kwam. Daarnaast heb je, net als de 

andere leden van dit bestuur, echt enorme humor. Ik weet dat we elkaar nog niet zo lang kende en jij mij vertelde dat “als je zaad op jou zou lijken het enorm traag zou zijn”. Die humor is denk ik ook de reden waarom de mooie en 
intelligente Elianne op jouw charmes is gevallen. Hoewel veel mensen jullie 

relatie zagen als iets wat een obstakel kon zijn binnen dit bestuur, is het dat 

nooit geweest. Jullie relatie is prachtig en liefdevol, en het heeft als een eer 



gevoeld dat wij het van zo dichtbij mochten meemaken. Maar lieve schat ik wil 

wel dit tegen je zeggen: wat ben jij een lucky bastard, ongelooflijk. In dit 

bestuursjaar had jij natuurlijk je eigen problemen en obstakels. Je vond het 

moeilijk om zoveel sociale interacties te hebben en het bestuursjaar heeft je 

zeker uitgeput. Je had soms moeite om je te concentreren op je bestuurstaken 

en miste tijd voor jezelf. Je hebt jezelf er moedig doorheen geslagen en mag nu 

gaan genieten van je bestuurs vrije leven. Lieve Miel, als laatste woorden tegen 

jou zou ik het volgende willen zeggen: je bent een heel getalenteerd sociaal 

persoon die ontzettend veel kan en goede ideeën heeft. Laat je vooral niet 

leiden door wat er in de maatschappij van je wordt verwacht, zelfs niet als het 

je dierbare zijn die die verwachtingen opleggen. Vindt je eigen weg, bewandel 

je eigen pad, en schrijf je eigen verhaal. Lieve Miel, ik hoop dat ik, en deze groep, 

altijd onderdeel mogen blijven van jouw verhaal.  

Ja dames en heren, dan kom ik alweer bij de het laatste bemanningslid van deze 

expeditie die het HSVL-bestuursjaar heet. Deze mooie vrouw stond al langer op 

het lijstje van potentieel bestuursleden. Na talloze koffietjes, gesprekjes en 

smeekbeden sloot ze zich aan bij het 33e bestuur der HSVL. En wat was ik 

dolgelukkig toen ik dat nieuws hoorde. Lieve Eli, we kenden elkaar natuurlijk 

al ver voor dit bestuursjaar maar geen woorden kunnen omschrijven hoe dicht 

wij naar elkaar toe getrokken zijn dit jaar. Ik wil jouw stuk graag beginnen met 

te vertellen wat voor geweldige intern jij bent geweest. Deze functie was je op 

het lijf geschreven en dat is ook niet gek als ik naar je karakter kijk. Je bent 

ontzettend empathisch, zorgzaam en kan met iedereen door één deur. Als jij 

gaat lachen dan moeten mensen gewoon lachen. Je vrolijkheid en energie zijn 

aanstekelijk. Maar naast als die vrolijkheid en humor schuilt ook een 

doorzetter en een aan pakker. Als er iets binnen dit bestuur gedaan moest 

worden hoefde ik nooit te twijfelen, dat in elk geval één iemand zich zou 

melden om de klus te klaren. Eli jij staat altijd vooraan in de rij. Je bent niet vies 

van werk en gaat altijd gelijk aan de slag.  Een eigenschap die ik enorm in je 

waardeer, maar waarvoor ik je soms ook moest beschermen. Je had er een 

handje van om teveel hooi op je vork te nemen, in die zin lijken we eigenlijk 

enorm op elkaar. Ik heb dit jaar mezelf ingezet om je zoveel mogelijk te 

ontlasten en je te helpen waar ik kon. Waarin we ook erg op elkaar lijken is dat 

we allebei enorm van praten houden. Je bent niet voor niets mijn meest gebelde persoon in mijn telefoon. Je vond het altijd heerlijk om te bv’en en lekker met 

elkaar te lullen over het leven. Zorgzaamheid is een van je grote kwaliteiten. 

Vaak was je een beetje de moeder van de groep, die kookte en boodschappen 

deed. Wat hebben wij van jouw kookkusten genoten. Vergeet niet Eli dat je 

soms ook verzorgd mag worden. Je zorgzaamheid kwam je ook ten goede in je 

functie. Je zorgde over je commissies alsof het je kinderen waren: je had er veel 

voor over en schoot ze constant te hulp. En lieve Eli, dat was ook wel nodig. In 

dit jaar heb jij als intern veel voor je kiezen gehad. De commissies, en wij, 

hadden best wel wat tegenslagen. Corona terroriseerde niet alleen de reis naar 

München maar ook naar Kopenhagen, er waren flink wat commissieleden die 

uitvielen en sommige commissies hadden veel hulp nodig. Ik kan met zekerheid 

zeggen dat zonder jouw hulp en wijsheid een hoop in deze vereniging en dit 

bestuur niet gelukt was. Persoonlijk had je ook wel wat tegenslagen en 

moeilijkheden. Je geliefde oma overleed vlak voor grote reis, je vond het 

moeilijk om je geliefde familie direct daarna achter te laten. Je hield jezelf sterk 



en ik was blij om te zien dat je er toch van genoot. In je rol als bestuurslid vond 

je het vaak moeilijk om kritiek te verdragen maar ook om kritiek te geven. Je 

voelde je dan vaak beoordeeld en vond de kritiek hard en onterecht. Je hebt 

geleerd dit jaar om jezelf een betere houding te geven en dingen naast je neer 

te leggen. Je hebt ook geleerd om te zeggen wat je vind en voor jezelf op te 

komen. Dat zijn grote en belangrijke lessen in het leven. Maar Eli buiten jouw 

zakelijke en professionele ontwikkeling, hebben ook wat wilde momenten van 

je gezien dit jaar. Je kunt niet echt goed tegen alcohol.   Het hoogtepunt was wel 

op onze bestuursvakantie naar Gent waar je starnakel dronken was. Samen 

tegen een woonhuis plassen was wel een van mijn favoriete ervaringen met jou 

dit jaar. Lieve Eli, ik hoop dat je terugkijkt op een prachtig jaar en dat je dan 

trots bent op jezelf. Dat je terugdenkt aan alle gezellige etentjes, borrels en 

gesprekken met jouw bestuur waar je zo van kon genieten. Neem de lessen uit 

dit jaar mee naar de toekomst, onderweg naar jouw succes. Of het nou is als 

wereldberoemd foodblogger, in de directie van het Boerhave museum of als 

hoofdredacteur van de volkskrant. Jij kan het allemaal! Ik ben dankbaar voor 

hoe onze band sterk is geworden dit jaar, je voelt als een zus voor me, en je 

weet hoe goed ik ben met mijn zus. Lieve Eli, ga genieten van je rust want die 

heb jij dubbel en dwars verdient. Ik hoop dat ik nog van al je avonturen 

onderdeel mag zijn, vriendinnen voor het leven. Lieve, dankjewel voor het 

prachtige jaar.  

Op een reis kom je altijd veel dingen tegen. Je krijgt nieuwe ervaringen, leert 

mensen kennen en leert veel over jezelf. Hoewel er vaak veel obstakels zijn op 

zo’n reis, is er vaak ook een helpende hand. Mensen die met je meedenken, je 
energie geven en je supporten. Ik zou graag de mensen die dat voor ons waren 

op deze reis willen bedanken. Ik wil graag beginnen met onze Raad van Advies. 

Lieve, Lea, Thirz, Liaan, Rik, Nico, Sakien en Ief bedankt voor jullie hulp dit jaar. 

We weten dat we soms veel wilden rebelleren en felle discussies aangingen. 

Weet dat we jullie support altijd hebben gewaardeerd. Ik wil persoonlijk graag 

Lea bedanken voor de vele tijd die hij erin heeft gestoken. Altijd als ik over de 

zeik was belde ik jou en dan sprak je me weer moed in. Ik weet nog dat ik naar 

je riep dat ik wilde stoppen met bestuur en jij de volgende woorden sprak: Ing, 

dat lijkt me echt een tering slecht idee. Lekker tot he point, zoals je altijd bent. 

Lieve Lea, thanks voor al je steun. Ik wil persoonlijk ook Dirk bedanken voor 

zijn harde werk als alv-voorzitter en voor de vele koffies’en pils die we samen 
hebben genuttigd. Het was me een eer om met je te mogen samenwerken. Ik 

wil ook graag de Kascommissie bedanken voor hun steun, hulp en toewijding 

aan de vereniging. Daarnaast wil ik het 34 f.t. bedanken voor de geweldige tijd 

die we samen hebben doorgemaakt de afgelopen tijd en afgelopen weekend is 

afgesloten met een geweldig datediner. We wensen jullie heel veel succes dit 

jaar en zijn blij dat we met een gerust hart het stokje aan jullie kunnen 

overdragen.  En als laatste wil ik alle lieve leden bedanken. De mensen die ons 

hebben gesteund, die naar de activiteiten zijn gekomen en die ons jaar zo mooi 

hebben gemaakt. Van eerstejaars tot fossielen bedankt voor dit prachtige jaar.  

Lief bestuur, er is een eind gekomen aan dit jaar en aan onze reis samen. Wat 

was het een bizarre tocht en wat hebben we veel meegemaakt samen. Ik ben zo 

ontzettend blij dat het over is, dat zeg ik eerlijk. En volgens mij delen jullie deze 

mening. We hebben ons ingezet voor de vereniging en een mooi jaar neergezet. 

Hoewel ik daar trots op ben, is dat niet het gene wat mij als voorzitter het meest 



trots maakt. Dat is hoe we er nu bijzitten, als bestuursgenoten maar 

voornamelijk als vrienden. We zijn altijd zij aan zij gebleven en hebben dit 

samen volbracht. Ik ben jullie dankbaar dat jullie in mij als voorzitter jullie 

vertrouwen hebben gelegd en gehouden. Ik heb er zo ontzettend van genoten 

en ben er als mens van gegroeid. Ook wil ik jullie bedanken voor alle steun die 

jullie me hebben gegeven afgelopen jaar, in de moeilijke momenten. In het 

afgelopen jaar is mijn lieve vader ziek geworden en jullie hebben me hier 

doorheen geholpen. Daarvoor ben ik jullie eeuwig dankbaar.   Hoewel de reis 

hier vandaag eindigt, eindigt ons verhaal hier niet. Het bestuursjaar houdt hier 

op, maar het verhaal van het  33e bestuur leeft verder. Lieve Diu, Aaar, Miel en 

Eli, het was me een eer en een waar genoegen.’  
 

b. Speech Emile:  
Emile:  ‘Nadat iedereen net heeft kunnen luisteren naar de mooie en lieve dingen die 

Inge over ons heeft gezegd is het tijd om iets over Inge te zeggen. Meestal begint 

de VP speech met een verhaaltje over de mogelijke coup die had kunnen 

worden gepleegd. Gelukkig hoef ik dit niet te doen aangezien de coup al heeft 

plaatsgevonden op de kleine reisco activiteiten na München. Maar wat zeg je 

over iemand die je het afgelopen jaar zo veel hebt gezien en goed hebt leren 

kennen. Inge heeft veel namen zoals Pringle, Baeses, Karin of zoals ze in de 

sovjet unie bekend stond in de vroege jaren 80. Het rooie gevaarte. Maar wij 

kennen Inge vooral als onze grote voorzitster.  

Als onze grote rooie herdster bracht ze de bestuursschaapjes samen gedurende 

dit jaar om ervoor te zorgen dat we allemaal lief tegen elkaar bleven en een 

fantastisch bestuurjaar konden beleven. Waarbij we veel superleuke 

activiteiten hebben neergezet met zijn allen waar Inge telkens weer als een 

oplettende moederkip over waakte dat alles toch in goede banen liep. 

Ons favoriete controlfreakje zorgde er niet alleen voor dat alles in goede banen 

liep maar was zelf ook vaak als de meest stralende rode dwerg te vinden op de 

dansvloer. Haar dansmoves waren ongeëvenaard. Je zou bijna kunnen zeggen 

dat het allemaal flink best was. Maar ja wat kan je ook anders verwachten van 

iemand die uit Best komt. Die moet altijd het BESTe eruit halen.  

Gelukkig is Inge toen ze is gaan studeren ontsnapt uit dat derde wereld helhol 

gebied onder de rivieren. Sommige mensen kennen het misschien als Brabant. 

In de beschaafde wereld aangekomen 4 jaar geleden begon Inge met volle moed 

aan geschiedenis en werd ze ook gelijk actief bij de HSVL. Om vervolgens na 

rondzwervingen bij de Sympco, De Feestco en nog wat plekken uiteindelijk uit 

te komen bij de rol van Voorzitter in, al ben ik misschien een beetje 

bevooroordeeld. Het beste bestuur aller tijden. Dit stelletje ongeregeld bij 

elkaar houden had niemand anders gekund.  

Gelukkig heeft Inge in haar privé leven ook een steunpilaar gekregen. Met haar 

trouwe tweevoeter Lucas aan haar zij kon Inge weer met volle energie er tegen 

aan om ons allemaal te helpen.  Niet dat Inge heel veel hulp nodig heeft want 

wie de fuck krijgt nou haar scriptie af in haar fucking bestuursjaar. Dat lukt 

alleen Inge. 

Maar ik hoop dat er nog een beetje een touwtje was vast te knopen aan dit hele 

chaotische lul verhaal dat ik zojuist heb uitgekraamd. Zoals je misschien al een 

vermoeden had Inge houden we allemaal super mega veel van jou. En het is een 



eer om onder jou leiderschap als een matige (hopelijk minder in opspraak 

gekomen) John de Mol te hebben mogen dienen. Gelukkig is er vanavond een 

mooie manier om het hele gedoe af te sluiten en dat is met je favoriete twee 

activiteiten. Drinken en dansen dus dat komt helemaal goed. Ik denk dat het 

maar is tijd word om te stoppen met dit geratel want ik zie een groepje mensen 

zitten die denk ik een super mooi jaar tegemoet staan te komen. Net zoals wij 

het afgelopen jaar hebben gehad en dat zou niet zonder jou hebben gekund 

Inge. Je was de boter op onze natte boterham. Het tafelblad tot onze tafelpoten. 

Het ijs tot onze ijsberen. De Mosterd tot onze Ikea hotdog. We houden van je.’ 
 

Inge: ‘Dan gaan we nu verder met het officiële gedeelte. Ik zal natuurlijk bij Elianne 

beginnen en de rest van mijn genoten uithameren.  

 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik Elianne Koevoets uit als assessor intern van het 

33ste bestuur de Historische Studievereniging Leiden. 

 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik Emile van der Vis uit als vice-praeses van het 

33ste bestuur der Historische Studieverenging Leiden. 

 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik Arie Benschop uit als quaestor van het 33ste 

bestuur der Historische Studievereniging Leiden. 

 

Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik Diura Bijlsma uit als abactis van het 33ste bestuur der Historische Studievereniging Leiden.’ 
 Nova: ‘Dankjewel Inge, zullen we dan maar doorgaan met bestuur Pronk Verkerk? Doe je 

nog mee aan de dictatuur of zal ik het alleen doen?’  ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik, Inge Pronk uit, als Praeses van het 33ste bestuur der Historische Studie Vereniging Leiden.’ 
 Nova: ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Kjeld Botter als Abactis van het 34ste bestuur der Historische Studievereniging Leiden.’ 
 ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Wessel Kornegoor als Quaestor van het 34ste Bestuur der Historische Studievereniging Leiden.’  
 ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Sander Groenendijk als Vice-Praeses van het 

34ste Bestuur der Historische Studievereniging Leiden.’ 
 ‘Nou we gaan lekker door jongens: Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Caroline 

Ottenbros als Assessor Intern van het 34ste Bestuur der Historische Studievereniging Leiden.’ 
 ‘En tijden van weggeweest heb ik nu weer de eer… (Applaus onderbreking) Ja, met de 

eerstvolgende hamerslag hamer ik in Marien de Ruyter als Assessor Extern van het 34ste Bestuur der Historische Studievereniging Leiden.’ 
 ‘Ik zou graag even van het moment gebruik willen maken om een paar dingen te zeggen. 
Als eerste hoe ontzettend trots ik ben om hier met vijf andere toppers te staan. Ik kijk 



ontzettend uit naar aankomend jaar met prachtige nieuwe commissies en de geweldige 

activiteiten en reizen die zij gaan organiseren. Maar dit was allemaal niet mogelijk 

geweest zonder onze voorgangers van het 33ste. Jullie hebben een prachtig jaar neergezet 

ondanks de lockdowns en andere uitdagingen. Laten we hopen dat dat de laatste waren! 

Jullie aanwezigheid was afgelopen jaar een genot! De boomer opmerkingen van Oma 

Pronk, de prachtige brilselfies van Diura, de avondjes uit met Arie, de toch wel foute 

humor Emile en de geweldig aanstekelijke lach van Elianne. Wij, het 34ste maar ik denk de 

hele vereniging, hopen dat jullie nog vaak aanwezig zullen zijn. Wij zijn trots op jullie: Lieve Inge, Diura, Arie, Emile en Eli, dankjulliewel!’ 
 

 

15. Overdracht ALV-voorzitter 

Nova: ‘Dan zou ik graag door willen gaan naar mijn eerste officiële punt van mijn punt: de 

ALV kan niet lang bestaan zonder een ALV-voorzitter. Het is me een eer en een waar 

genoegen om aan jullie de nieuwe ALV voorzitter voor te stellen, niemand anders dan: Claartje van ’t Hof! Claartje kom naar voren’” 

 

Nova: ‘Iedereen kent Claartje volgens mij al. Nee, maar Claartje stel je nog even voor de ongelukkige voor die jou nog niet kennen.’ 
 Claartje: “Nou hai. Ik ben Claartje van der hoff, ik ben twintig jaar ennu tweede jaars bij 

de HSVL. Vorig jaar heb ik de COACH gedaan, hier ben ik assessor geweest en dit jaar word 

ik praeses van de Grote Reisco.  Daarnaast hoop ik ALV voorzitter te worden om de alv is 

goede banen te leiden en te zorgen dat ze niet te lang duren, en alles feitelijk op een rijtje 

te zetten. Ik heb een hond.” 

 Nova: ‘Nou super, leuk. Dan gaan we over Claartje stemmen. Het is een beetje hetzelfde 

als waar we net over hebben gestemd bij het lid van verdienste. We gaan dus weer 

stemmen met biljetten en daarvoor heb ik ook een kiescommissie nodig, zijn daarvoor twee vrijwilligers?’  
 ‘Volgens mij wil het 33ste dolgraag, nou Diura? Dan hamer ik Emile van der Vis en Diura 

Bijslma in als kiescommissie 2022-2023. Hierbij schors ik de vergadering voor 5 minuten.’ 
 

Vergadering geschorst 18:49 

 

Vergadering hervat 18:58 

 

Nova: ‘Dan zou ik graag de vergadering willen hervatten om 18:58’ 
 

Nova: ‘Dan geef ik nu de uitslag van de stemming voor de ALV-voorzitter.’ 
 

Voor: 61 

Onthoudingen: 1   

 Nova: ‘Dan hamer ik met de volgende hamerslag Claartje van der Hoff in als ALV-

Voorzitter 2022-2023.’ 
 ‘Dan hamer ik bij deze ook de kiescommissie uit: Diura Bijlsma en Emile Vis.’ 



 Iedereen: ‘Jennifer. JENNIFER. JENNIFER!’ 
 

(Jenever shotje door het 34ste) 

 

15. Inhameren commissies Nova: ‘Dan zijn nu de commissies aan de beurt en we beginnen altijd lekker met de A. Dus 
de ACCIE is als eerste. Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Rosa Versluis als 

Praeses, Jeanna Vuijk als Abactis, Sarah van Leeuwen als Quaestor, Femke Brink als 

assessor media, Sanne van Ulden als Assessor Acquisitie en Isabel Denkers en Mirjam van 

Dam als assessoren en leden van de Activiteitencommissie.’ 
 ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Nicole Hoebert als Praeses, Bryan 
Sodenkamp als Abactis, Vincent Tichler als assessor Media, Nick Velt, Christopher Coolen 

en Daphne van Wijngaarden als assessoren en leden van de Archiefcommissie.’ 
 ‘Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Diura Bijlsma als Praeses, Suzanne Elbers 
als Abactis, Floris van Adrichem als Quaestor, Tess de Rijke als Assessor Media en Pieter 

Burggraaf als Assessor Acquisitie en leden van de Carriérecommissie.’ 
 ‘Dan de coach dames en heren. Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Lucas 

Bakkum als Praeses, Suzanne van Spijker als Abactis, Jelle de Boer als Quaestor, Nico 

Rohof als Assessor Media, Lucas Drop als Assessor Acquisitie en Tijmen Frensel en Jesse 

Lodder als assessoren en leden van de COACH.’ 
 ‘Dan nu de langste van allemaal. Excuseer me als ik over mijn woorden struikel. Met de 

eerstvolgende hamerslag hamer ik in Julia Meijer als Praeses, Donato Finelli als Abactis 

en redacteur, Marit Scheepsma, Mirte Gosselink en Jan Zieleman als Eindredacteurs, Demi 

Derks als redacteur media, Hilde Verder als vormgever en Tarik Dellouche, Emma Bos, 

Wouter van der Hoff, Babs van Eijk, Rose-Marente Stokkermans en Bjarne Oranje als 

redacteuren als leden van de Déjà Vu.’ 
 ‘En dan de commissie waar wij vanavond allemaal naar toe gaan! De Feestco! Met de 

eerstvolgende hamerslag hamer ik in Emma van Herwijnen als Praeses, Maud Voets als 

Abactis, Pim Schoonebeek als Quaestor, Mikki Vrijenhoek als Assessor Media, Femke 

Vermeulen als assessor inquisitie. Uhh… Acquisitie en Celeste Blom en Tess de Rijke als 

assessoren en leden van de Feestcommissie.’ 
 ‘Dan de Grote reiscommissie: Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Claartje van ’t 
Hof als Praeses, Emma Damen als Abactis, Celeste van der Kamp als Quaestor, Jisk van der 

Veen als Assessor Media en Karsten Budding, Else Flikkema en Mariana Freudenthal 

Fernandez als assessoren en leden van de Grote Reiscommissie.’ 
 ‘Wat groot is moet ook klein zijn! Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Noor 

Jongeneel als Praeses, Claudia Moreira Calzadilla als Abactis, Mart van der Pal als 

Quaestor, Zenzi Grevestein als Assessor Media en Marit Scheepsma en Jaïr van Utrecht als 

assessoren en leden van de Kleine Reiscommissie.’ 
 



‘Nou de tweede volle mond van de avond: Met de eerstvolgende hamerslag hamer ik in 

Gideon Bontenbal als Praeses en fotograaf, Aine als Abactis, Jimmy Diekman, Gerard van 

den Berg, Yannick Maes, Romany Molegraaf, Emma van Eeten en Amèlie Potze als 

vormgevers, en Christopher Coolen, Kenny Bovendeert en Sem Duyvestein als fotografen 

en leden van de Propagandacommissie.’ 
 ‘Last but not least van de commissies: De symposiumcommissie. Met de eerstvolgende 

hamerslag hamer ik in Nimué Meijer als Praeses en, Dies van der Marel als Abactis, Olaf 

Stam als Quaestor, Camillie Breijer als Assessor Media, Emma Riquet als assessor 

Acquisitie en Iris Vaneman als assessor en leden van de Symposiumcommissie.’ 
 ‘En dan als laatste de Raad van Advies. Onze o zo wijze ouwe lullen van de vereniging: Met 

de eerstvolgende hamerslag hamer ik in Nicole Hoebert als praeses, en Inge Pronk, 

Daphne van Wijngaarden, Bryan Sodenkamp, Jasper Krol, Lianne Imthorn en Thirza 

Terdu in als leden van de Raad van Advies.’ 
 

17. Kascommissie Nova: ‘Dan komt iets anders. Jullie hebben zojuist al gehoord hoe belangrijk en leuk de 

kascommissie is. Je mag heel het jaar samenwerken met Wessel! Zijn er gegadigden voor deze belangrijk commissie?’ 
 

(Jasper Krol, Daphne van Wijngaarden, Michael Reintjens en Christopher Coolen treden naar 

voren) 

 

Nova: ‘Ja willen jullie met zijn vieren?’  
 

 ‘Dan zou ik graag weer aandacht willen! Dan hebben wij dit jaar een unicum: Een 

vierkoppige Kascommissie. Dan hamer ik bij deze Jasper Krol, Daphne van Wijngaarden, 

Michael Reintjens en Christopher Coolen in als kascommissie.” 

 

 

18. Vertrouwenspersoon 

Nova: ‘Zoals jullie weten is de werkgroep vertrouwenspersoon afgelopen jaar heel druk 

geweest om voor onze vereniging een vertrouwensorgaan op te stellen en zijn de 

afgelopen periode sollicitaties geweest met het 33ste. Daarom mag ik met trots aan jullie 

twee kandidaten voorstellen waarover wij zo meteen gaan stemmen, net zoals we dat bij 

de ALV voorzitter hebben gedaan. Zouden Zeynep Su en Mark Kenter naar voren willen komen?’  
 

Thirza: ‘Dankjulliewel voor de werkgroep vertrouwenspersoon die uit heeft gezocht hoe 

de vertrouwenspersoon moet werken. We hebben op de Eind-ALV besloten dat wij de 

sollicitatieprocedure gingen doen met een iemand van het toen huidige bestuur en de 

toenmalige RVA, dus dat hebben we gedaan. We hebben sollicitanten op bezoek gehad en 

we hebben er twee gekozen. Het moesten er maximaal twee worden waarvan één vrouw. 

We hebben twee personen gekozen die willen bouwen aan hoe de vertrouwenspersoon 

eruit moet gaan zien. Graag presenteer ik jullie wie het zijn, en mogen jullie wéér gaan 

stemmen. Uit de sollicitatieprocedure hebben we gekozen: Zeynep su Yusar en Mark Kenter’  
 



‘Behalve als er nu vragen zijn zou ik graag nu willen gaan stemmen’ 
 

Nova: ’Dan gaat het weer als vorige keer: we gaan stemmen op personen. Dus we gaan 

tweemaal stemmen. Wij zorgen ervoor dat hier een bak staat om in te stemmen. Aan de 

ene kant Mark (rechts) en andere kant Zeynep (links).’ 
 ‘Dan schors ik de vergadering weer voor vijf minuten.’ 
 

Vergadering geschorst 19:11 

Vergadering hervat 19:20 

 

Nova: Dan open ik met de volgende hamerslag de vergadering weer 19:20. Dan gaan we nu de stemmen per persoon langs.’ 
 Nova: ‘Dan geef ik nu de uitslag voor de vertrouwenspersonen.’ 
 

Zeynep su Yusar 

 

Stemming: 61 

Voor: 54 

Onthouden: 7  

Mark Kenter 

 

Stemming: 61  

Voor: 54 

Onthouden: 7 

 Nova: ‘Wat betekent dat ik Mark Kenter en Zeynep su Yusar inhamer als 

vertrouwenspersoon 2022-2023 

 

19. W.V.T.T.K. 

 

Michael: “Absoluut niet” 

 

Marien: ‘We moeten over 9 minuten bij de Leidse Lente zijn. Dit is alleen voor alle oud 

besturen.’ 
 

20. Rondvraag 

 

21. Sluiting 

 

Nova: ‘Dan sluit ik de alv om 19:22’ 


