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CONCEPTVERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING H&T  
5 APRIL 2018 – HUIZE FRANKENDAEL TE AMSTERDAM 
 
Aanwezige leden: 
Sebastiaan Rustenburg, Marjolein van Vlaanderen, Danny Simonis, Rob Verwoest,  
Stephane Masson, Paul Riegen, Christian Oud, Gerwin Goorhuis, Ralf de Groot, W. Costerus, 
Hans van den Berk, Olaf Lemmens 
 
Niet-leden aanwezig: 
Eveline Wiering, Anne-Lotte van Caspel, Joan Vlietman, Willem Baumfalk, Max Paschold, 
Anniek de Vries, Mathias Plum, Siem Prins, Christiaan Waring 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Andre Lopes Dias, Hans en Wil van Dijk, Loes Stork 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Willem Baumfalk, opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. En in het bijzonder richt hij zich daarbij tot de aanwezige studenten vanuit 
de studieverenigingen FBE en Joan Vlietman als coördinator Student Engagement en 
Alumni FBE. 
Er worden door de leden geen wijzigingen aan de  agenda voorgesteld. 
 

2. Mededelingen 
• Zoals tijdens vorige ALV is medegedeeld dat de HvA en de UvA sinds 1 januari 

2017 de 14 jaren durende bestuurlijke samenwerking tot een einde is gekomen 
heeft de ontvlechting de afgelopen periode verder vorm gekregen . 

• In aansluiting daarop wordt medegedeeld dat er onlangs een rector is geworven 
voor het driekoppige CvB van de HvA. 

• De voorzitter memoreert het geslaagde feest “Goud met Oud” dat op 13 oktober 
van het verslagjaar 2017 heeft plaats gevonden. Daarvoor heeft hij zijn dank 
uitgesproken aan de vereniging voor haar ondersteuning en Marlous Nooi en 
Jeroen Prent die de coördinatie hebben verzorgd. 

• Als gevolg van langdurige afwezigheid van één der leden van de 
kascontrolecommissie kan vandaag het bestuur niet worden gedechargeerd voor 
het door haar gevoerde financiële beleid. 

 
 

3. Notulen ALV 6-4-2017 
Tekstueel: 
De notulen van ALV d.d. 6-4-2017 worden ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van:  
Punt 10 van het verslag wordt ontkennend geantwoord op de vraag of het feest 
heeft geleid tot meer leden voor de vereniging.  

 
4. Jaarverslag secretaris 2017 

Het jaarverslag van de secretaris is opgenomen in bijlage 1. 



2 
 

 
5. Scriptieprijs H&T 

De secretaris, Marjolein van Vlaanderen, markeert de ontwikkelingen m.b.t. de 
scriptieprijs die in januari van dit kalenderjaar is uitgereikt.  
 In 2015 waren er slechts 2 genomineerden 
 In 2016 waren er 10 genomineerden  
 In 2017 zijn dat 25 genomineerden  
  
De actieve en vroegtijdiger promotie van de scriptieprijs bij alle FBE opleidingen 
heeft gewerkt als het gaat om de verhoging van het aantal genomineerden. Dit 
studiejaar zal er al halverwege het studiejaar aandacht worden gevestigd op de 
scriptieprijs van H&T. 
De voorzitter van de scriptiecommissie, Paul Riegen, laat weten dat de scripties 2017 
van hoog niveau zijn. In het bijzonder die afkomstig zijn van AMSIB. De voorzitter van 
de vereniging sluit niet uit dat dit een effect is dat ook te wijten is aan het behalen 
van een internationale accreditatie (EPAS) van AMSIB. Dit overigens als eerste 
hogeschool in Nederland. De HvA is er trots op dat zij dat heeft bereikt.  
 
De winnaars van de scriptieprijs 2017 (uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
2018) zijn Erwin Tol, Rolf Bonzwaer en Isabelle Neve. 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 2 van dit verslag. 
 
In 2018 is Paul Riegen wederom voorzitter van de H&T commissie scriptieprijs. 
 
 

6. Rekening en verantwoording 2017 en begroting 2018 
De penningmeester, Sebastiaan Rustenburg, doet de volgende mededelingen: 
• Als gevolg van nog ontbrekende verklaring 2017 van de kascontrolecommissie 

kan heden verantwoording over 2017 nog niet worden afgerond (zie ook onder 7) 
• Op het exploitatieoverzicht staat bij de realisatie 2017 bijdrage aan het feest 

Goud met oud ad 12.000 euro als reservering opgenomen omdat de rekening 
ervan nog moet worden ontvangen; 

• De jaarbijdrage HvA secretariaat heeft betrekking op het jaar 2016 maar is in 
2017 ontvangen; 

• Voor de Nieuwjaarsreceptie zal worden gekeken naar een goedkopere locatie dan 
Carre. De preferente positie die we een paar jaar hadden is niet meer aan de orde 

 
De leden stemmen in met de ter vergadering toegelichte en voorgelegde begroting 
2018. Begroting en balans zijn opgenomen in bijlage 3 van dit verslag. 

 
 

7. Verklaring Kascontrolecommissie 2017  
De goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie kan nog niet worden 
afgegeven omdat zij vanwege langdurig verblijf in het buitenland van één van de 
leden niet bij elkaar hebben kunnen komen. Het dechargeren van de 
penningmeester kan daarom heden niet plaatsvinden en zal op een later tijdstip dit 
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jaar geschieden. De leden zullen over de bevindingen en conclusie van de 
kascontrolecommissie nog worden geïnformeerd.  
 
 

8. Activiteiten 2018  
 
De voorzitter benoemt de activiteiten die naast de gebruikelijke lunchbijeenkomsten, 
Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV zullen plaatsvinden het komend kalenderjaar: 
-Golfclinics aan het einde van de middag/avond m.i.v. mei: actiehouder Olaf 
-diner pensant/thema in de maand juni: actiehouder Joan 
-Fintech bijeenkomst HvA (block chain/ bitcoins) in de maand september/oktober:  
 actiehouder Willem 
-Digital Marketing (2e editie) in Wibauthuis in november: actiehouder Marjolein 
 
De nadere aankondigingen van deze evenementen en precieze data worden op de 
website van H&T gepubliceerd.  
 
 

9. Presentatie Studieverenigingen door Olaf Lemmens 
 
In bijlage 4 van dit verslag is de slide van presentatie van Olaf over de 
studieverenigingen FBE opgenomen. Olaf is bestuurslid van de studievereniging 
Marco (Commerciële Economie) en hij presenteert samen met Annelotte van Kaspel, 
bestuurslid van studievereniging HaRem  (HRM). 
 
De activiteiten waar de afgelopen periode veel tijd en energie in is gaan zitten is de 
her-erkenning van de studieverenigingen, die iedere twee jaar plaatsvindt. Daarnaast 
wordt er geïnvesteerd in de professionalisering van de bestuursleden door 
begeleiding en trainingen die door de HvA worden aangeboden. 
Evenementen die door de gezamenlijke studieverenigingen FBE de afgelopen periode 
zijn georganiseerd: ski reis (50 studenten), eindfeest, gala en kroegentocht. 
 
De studieverenigingen FBE willen graag samen werken met leden van H&T en andere 
alumni netwerken. Tijdens de ALV worden de volgende suggesties gedaan: 

• kwartaalborrels H&T samen met studieverenigingen organiseren. Danny 
Simonis biedt daarbij zijn hulp aan; 

• inschakelen van afstudeerders, zoals bijvoorbeeld de scriptieprijswinnaars; 
• uitzoeken welke bedrijven van de leden interessant kunnen zijn voor 

activiteiten 
• LinkedIn-groepen inschakelen 
• Ouder-kind event 
• Gezamenlijk event (H&T en studieverenigingen) voor alle 4e jaar studenten en 

dan iets bieden voor aantrekkelijk lidmaatschap voor de leden van de 
studieverenigingen en dan samen verder optrekken. 

 
Het bestuur van H&T zal de gedane suggesties en de mogelijkheden voor 
concretisering nader verkennen. 
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10. Presentatie Student Engagement door Joan Vlietman 
 

Joan Vlietman stelt zich voor aan de aanwezigen. Zij is bij de faculteit Business en 
Economie vorige maand gestart als coördinator Student Engagement, waar ook 
alumnibeleid van de faculteit onder valt. 
Onder de portefeuille Student Engagement vallen qua aandachtsgebied eigenlijk alle 
bij de faculteit actieve studenten. Dat zijn studenten die participeren in 
studieverenigingen, opleidingscommissies (soort medezeggenschapscommissie op 
opleidingsniveau) en deelraad (medezeggenschapsraad op faculteitsniveau). 
Joan gaat vanuit de FBE investeren in relaties opbouwen tussen en binnen de 
verschillende relevante actoren die actief zijn op het terrein van Student 
Engagement. Dus ook met de vereniging H&T. Er is volgens haar veel ruimte te 
winnen de komende jaren. Joan is bezig met een activiteitenplan op stellen hiervoor, 
dat binnenkort door de faculteit wordt vastgesteld. Haar functie binnen de FBE is 
nieuw en zal het komend jaar verder inhoud en vorm krijgen. Dan zal er ook worden 
bekeken welke resultaten kunnen worden geboekt.  
Voor de korte termijn geldt dat Joan samen met het secretariaat van H&T acties 
onderneemt om de communicatie (inclusief website H&T) met de leden te 
verbeteren. 

 
 

11. Wat verder ter tafel komt: 

Dhr. Verwoest geeft aan dat het secretariaat van H&T de afgelopen periode slecht te 
bereiken is geweest op het emailadres dat op de website van H&T staat aangegeven. 
Bovendien kon de website niet meer rechtstreeks worden bereikt sinds begin maart 
jl. De problemen met de bereikbaarheid van website en het emailadres worden 
z.s.m. opgelost. Binnen een termijn van twee maanden neemt de voorzitter contact 
op met dhr. Verwoest om van hem te vernemen of de oplossing naar tevredenheid 
is. 
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BIJLAGE 1 
 
 
Algemene ledenvergadering Hou&Trouw donderdag 5 april 2018 
Met kennisgeving via de secretaris zijn afwezig Hans van Dijk, André Lopez en Loes Stork. 
 
De secretaris van Hou&Trouw blikt terug op de activiteiten die in 2017 plaats hebben 
gevonden.  
 
Jaarverslag 2017 secretaris 
 
ACTUEEL LEDENTAL 2017 

Leden                    389 
Ereleden 7 
Donateurs 26 
Relaties 10 
totaal leden en donateurs           432 (-2% t.o.v. 2016) 

 
                  
BIJEENKOMSTEN 
De traditionele nieuwjaarsreceptie vond voor de zevende maal plaats in Carré op donderdag 
11 januari 2017. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie is de scriptieprijs door de 
scriptieprijscommissie in de persoon van onze oud-voorzitter Paul Riegen uitgereikt aan Nick 
de Man (1e prijs), Annemarie Baltus (2e prijs) en aan Brandon Meijer  (3e prijs). In totaal 
waren er 12 genomineerden.  

De algemene ledenvergadering vond plaats in huize Frankendael op 17 mei 2016 in 
aanwezigheid van 16 leden (inclusief bestuur). Tijdens deze vergadering is Sebastiaan 
Rustenburg herbenoemd als penningmeester en Gerwin Goorhuis is afgetreden. Tijdens 
deze ALV is besloten dat deze laatste bestuurszetel beschikbaar gesteld zou worden aan een 
student uit de kring van de besturen van de studieverenigingen van de faculteit FBE. 
Inmiddels is Olaf Lemmens toegetreden tot het bestuur.  

 
Er werden door het bestuur acht bijeenkomsten georganiseerd met gemiddeld 25 
deelnemers. 

31 januari 2017  Johan Cruijff Academie (Wibauthuis), ong 30 aanwezigen die meer 
informatie over de ‘topsportstudie’ van de HvA kregen. 
 

28 februari    Kreatief pakhuis Zaandijk : hoe kan je van een afgedankte, leegstaande 
dropfabriek (Klene) een centrum voor creatieve kleine ondernemers 
maken en tevens een populaire vergaderlocatie voor bedrijven creëren. (25 
aanwezigen) 

 
28 maart Clean Mobility (Leeuwenburg) Info bij André 
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25 april Persmuseum: Informatie over de ontwikkeling van de journalistiek. Net 
voor het sluiten van dit museum naar de thema tentoonstelling van Peter 
van Straaten geweest. (22 aanwezigen) 

  30 mei                Nederlandse Opera : Een kijkje achter de schermen van het operagebouw, 
van decorbouw tot visagisten, van kostuumontwerp tot geluid en 
belichting (30 aanwezigen) 
 

26 september     De Nederlandsche Bank 24 aanwezigen kregen een presentatie over het 
      functioneren van DNB, jammer genoeg een rommelige organisatie van de 
      bank (24 man) 

 
31 oktober           Het Schip, Oostzaanstraat, op verzoek op het laatste moment 

georganiseerd, daardoor weinig belangstelling voor de overigens zeer 
interessante rondleiding en tentoonstelling, wordt na de verbouwing van 
het gebouw nog eens herhaald (7 aanwezigen!) 
 

27 november       Fyra lezing (nb: 17.00 uur),: een inzicht in het verloop van dit debacle door 
één van de direct betrokkenen. Volgens criticasters de meest interessante 
lezing van dit jaar. Als pilot op borreltijd gepland om de werkende leden 
ook de kans te geven bij lezingen aanwezig te zijn. De ‘oude garde’ was 
deze verandering kennelijk nog niet gewend, slechts 12 aanwezigen. 

 
 
BESTUURSACTIVITEITEN 
Het bestuur van H&T kwam in 2017 driemaal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering.   
 
 
5 april 2018 
 
Marjolein Brouwer van Vlaanderen 
Secretaris Hou&Trouw  
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BIJLAGE 2  
 

Scriptieprijs Hou’ en Trouw 2017 
Totaal inzendingen 25 waarvan:  

- 7 MS&T 
- 7 F&A en  
- 10 AMSIB 
- 1 M&O 

Constatering jury: waardering voor de scripties zijn terecht: alle genomineerden mogen trots 
zijn op het hoge cijfer dat zij hebben behaald. 
Jury doet het werk van de examinatoren van de verschillende faculteiten niet over, want 
daarmee zouden ze de examinatoren beoordelen en dat is niet de bedoeling. De jury kijkt 
vooral naar: 

- Creativiteit/vernieuwend voor de organisatie 
- Belang van het gedane onderzoek 
- Consistentie 

Alle 25 scripties zijn door de jury, die bestond uit Marylse in ’t Veld, Dwinand Secherling en 
Paul Riegen, beoordeeld, zowel afzonderlijk als in tweetallen. 
De prijswinnaars: 

1. Erwin Tol – F&A – ‘De impact van de transformatie Deutsche Bank Set up 2020’ 
- Onderwerp is op bijzonder hoog niveau uitgewerkt 
- Oplossing lijkt simpel, maar is dat door de culturele achtergrond van de Deutsche 

Bank zeker niet 
- Stijgt in analyse uit boven bachelor niveau 
- Toepassing is bijzonder creatief en gedurfd voor een student op bachelor niveau 
- Scoort op alle drie de criteria +++ 

 
2. Rolf Bonzwaer – SPM – ‘Fasterintel ConcersionMob’ 
- Analyse Data Tool om digitale marketing uitkomsten te automatiseren, ipv gebruik te 

maken van Google analytics en adwords 
- Door goedkopere toepassing zeer geschikt voor Retail en Shopping en Travel mkb 
- Gekozen strategie Product ontwikkeling en Focus differentiatie: een uitstekende 

keuze 
- Vernieuwend e-marketing concept 
- Creatief uitgewerkt 
- Van groot belang voor de doelgroep 

 
3. Isabella Neve – AMSIB – KoenPack tbv bloemen export naar China’ 
- Goed uitgevoerd marktonderzoek 
- Een exportplan, maar sterker door demografische kenmerken daarbij te betrekken 
- Organisatie heeft er heel veel baat bij, omdat zij zich door de bevindingen van het 

rapport kunnen onderscheiden van de concurrerende aanbieders 
- Creativiteit, vernieuwend denken is terug te vinden in het plan 
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BIJLAGE 3   Begroting en balans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitatieoverzicht Hou'en Trouw 2017
Begroting 2018 Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Ontvangsten
Contributie inkomsten 8.500             8.580               8.000             7.844               9.983               
Bijdragen 4.000             2.242               3.000             2.819               2.947               
Donaties 600                637                600                637                637                
Sponsoring -                 -                 -                 -                 -                 
overig / directie HVA -                 15.000           -                 15.000           15.000           
Bijdrage HVA kantoorkosten -                 -                 -                 -                 -                 
Rente Deposit 150                152                300                232                232                
Vrijval reservering 130 jarig jubileum -                 -                 -                 -                 20.000           

Totaal ontvangsten 13.250         26.611         11.900         26.531         48.798         

Algemene kosten
Abonnementen/contributies -                 -                 -                 -                 -                 
Portikosten/communicatiekosten 100                -                 100                -                 -                 
Bureaukosten -                 -                 -                 -                 -                 
Bestuurskosten 600                905                600                932                533                
Kosten Raad van Advies - -                 - -                 -                 
Drukwerk - -                 - -                 -                 
Website/ Hosting -                 472                -                 1.888             1.730             
Overige kosten 500                342                500                -                 -                 

Totaal Algemene kosten 1.200           1.718           1.200           2.820           2.264           

Kosten activiteiten
ALV 900                958                800                777                2.975             
Bridgedrive -                 -                 -                 -                 -                 
Bijdragen aan reunies 500                -                 500                -                 -                 
Verjaardagsdiner/ Goud met oud 2.000             120                -                 -                 10.033           
Kwartaalborrels -                 -                 -                 -                 -                 
lunchbijeenkomsten 1.250             3.501             1.250             3.773             4.398             
Nieuwjaarsreceptie 7.000             4.996             6.000             5.827             6.303             
Scriptieprijs 1.750             1.750             1.750             1.500             2.225             
Overige activiteiten -                 500                -                 -                 -                 
Reservering 130-jr. jubileum) -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal Kosten activiteiten 13.400         11.824         10.300         11.878         25.934         

Totaal kosten 14.600         13.543         11.500         14.698         28.198         

Financiële baten/-lasten
Bankkosten 400                324                300                321                309                
Oninbare vorderingen -                 -                 
Reservering bijdrage goud met oud -                 12.000           -                 0 -                 

Totaal financiële baten/-lasten 400              12.324         300              321,08 309              

Exploitatiesaldo 1.750-           744              100              11.512         20.291         
(negatief) (positief) (positief) (positief) (positief)
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Balans per 31 december 2017

bedragen in €
31-dec-17 31-dec-16 31-dec-17 31-dec-16

Vlottende Activa Eigen Vermogen

Inventaris 1,00         1,00         Eigen Vermogen 66.090    66.577   
Vorderingen en Overlopende Activa 16.984,02  15.207,02  Reservering goud met oud 12.000    -        
Kasmiddelen -          -          Resultaat boekjaar 744        11.512   
ABN bestuur 601 1.848,12   9.255,87   

Totaal Eigen Vermogen 78.833    66.576   
ABN Spaarrekening 189 60.000,00  40.000,00  

Totaal vlottende activa 78.833      64.464      
Kortlopende schulden

Te betalen bedragen -        30         

Totaal kortlopende schulden -        1.887     

Balanstotaal 78.833     64.464     78.833   68.464  

Vereniging Hou' en Trouw
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BIJLAGE 4   slide studieverenigingen 
 
 
 
 
 
 

 


