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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING H&T  
6 APRIL 2017 – HUIZE FRANKENDAEL TE AMSTERDAM 
 
Aanwezige leden: 
Sebastiaan Rustenburg, Marjolein van Vlaanderen, Jeroen Prent, Rob Verwoest, Arnold  
Vlaar, Mark Schouten, Jeroen Klein, Andre Lopes Dias, Stephane Masson, 
Dwinant Secherling, Paul Riegen, Birgit Sistermans, Christian Oud, W. Costerus, Rolf 
Grishaaver, Hans van den Berk,  Marlous Nooi 
 
Niet-leden aanwezig: 
Nina Keizer, Bob Borsboom, Tim Rooyers, Jeroen Prent, Max Paschold, Tim Rooyers, Willem 
Baumfalk 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Hans en Wil van Dijk, Loes Stork, Ron de Wit, Danny Simonis en Gerwin Goorhuis 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Willem Baumfalk, opent de vergadering en geeft aan dat vanavond 
Elfriede van der Sanden (Moviebites) aanwezig is. Zij filmt en fotografeert voor de 
HvA Onderwijsconferentie. Indien er bezwaren zijn tegen het filmen en/of 
fotograferen van bepaalde personen dan kan dat, ook achteraf nog, worden 
aangegeven. 
 

2. Mededelingen 
• Statutenwijziging stichting Reisfonds. Deze stichting bekostigt de scriptieprijs 

tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur van het Reisfonds heeft besloten de 
statuten aan te passen waarmee de stichting het bredere belang van de 
vereniging kan dienen. 

• Tijdens de vorige ALV is verteld over het voornemen van het defuseren van de 
HvA en de UvA. Sinds 1 januari 2017 heeft de bestuurlijke ontvlechting 
daadwerkelijk plaats gevonden. 

• Leden worden, in verband met zijn ziekte, verzocht een kaart voor erelid 
Eberhard van der Laan te tekenen. Deze zal namens H&T aan hem worden 
gestuurd. 

 
3. Notulen ALV 15-5-2016 

Tekstueel: 
De notulen van ALV d.d. 17-5-2016 worden met een naar aanleiding van door Rob 
Verwoest gestelde vraag met een tekstuele wijziging, namelijk in paragraaf 9 moet 
het woord ‘beleidsplan’ worden vervangen door ‘activiteitenplan’, ongewijzigd 
vastgesteld.  
Naar aanleiding van:  
De evaluatie van de activiteiten van 2016 moet nog door het bestuur worden 
uitgevoerd.  
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4. Jaarverslag secretaris 2016 
Het jaarverslag is te vinden in bijlage 1. 

 
5. Scriptieprijs H&T 

De secretaris, Marjolein van Vlaanderen, markeert de ontwikkelingen m.b.t. de 
scriptieprijs. Dit  in aanvulling op het jaarverslag. 
o In 2015 waren er slechts 2 genomineerden voor de scriptieprijs 
o In 2016 waren er 10 genomineerden waarvan 5 uit de opleiding CE.  
 
Het bestuur gaat de scriptieprijs actiever promoten bij alle FBE opleidingen en eerder 
promoten dan wanneer studenten hun diploma ontvangen. 
 

6. Rekening en verantwoording 2016 en begroting 2017 
De penningmeester, Sebastiaan Rustenburg, doet de volgende mededelingen: 
• Er staat nog een vordering t.a.v. de HvA op de balans 
• Ondersteuning HvA in de vorm van secretariaatswerkzaamheden die zijn 

ondergebracht bij het faculteitssecretariaat van de opleidingen Business& 
Economie (Desiree de Bos; Lisanne van Tunen; Max Paschold) en overige 
werkzaamheden (ondersteuning evenementen) door Marlous Nooi en Nina 
Keizer. De HvA neemt de hosting van de website H&T van Springstof B.V. over. 
Deze personele inzet door de HvA betekent wel dat de financiële bijdrage van de 
HvA m.i.v. 2017 niet meer plaatsvindt. Rob Verwoest vraagt om een waardering 
van de inzet van de HvA t.o.v. de €15.000 euro. Deze personele inzet overstijgt 
volgens het bestuur de eerdere financiële bijdrage ter inhuur van administratieve 
en overige werkzaamheden ruim.  

• Vordering op het Reisfonds is nu €12.000 voor de scriptieprijs. Die is de 
voorgaande jaren niet geïnd omdat het Reisfonds betere rendementen had dan 
de spaarrekening van de rekening van H&T en deze vordering wil het bestuur 
graag investeren in het Goud met Oud feest. Deze beslissing wordt uitgesteld tot 
na de presentatie van de organisatie bij punt 10 van deze ALV. 

 
 

7. Verklaring Kascommissie 2016  
Twee van de drie kascommissieleden dechargeren de penningmeester voorlopig. Het 
derde lid heeft de financiële stukken in een te laat stadium voorafgaande aan deze 
ALV ontvangen en geeft een laatste formele klap na het bestuderen van de financiële 
stukken. Hij zal het bestuur van zijn bevindingen z.s.m. in kennis stellen. 
 

8. (Her-)benoeming bestuursleden 
• Sebastiaan Rustenburg, penningmeester is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt 

door de ALV herbenoemd als penningmeester.  
• Gerwin Goorhuis, lid van het bestuur, is aftredend en niet herkiesbaar.   
 
Het bestuur stelt voor om de bestuurszetel van Gerwin Goorhuis beschikbaar te 
stellen voor een student die afkomstig is uit de kring van de besturen van de 
studieverenigingen bij de opleidingen van de faculteit Business&Economie. Voor het 
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komende jaar is dat dan als aspirant-bestuurslid. Na evaluatie zal de ALV een voorstel 
worden gedaan voor eventuele benoeming.De vergadering stemt met dit voorstel in.  

 
9. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 

Het bestuur stelt de leden voor om het Huishoudelijk Reglement van de vereniging 
aan te passen. Dit conform het voorstel zoals gevoegd bij de vergaderstukken van 
deze ALV. Wijzigingen hebben betrekking op: 
• Artikel 6: de boekhouding zal met ingang van het voorjaar 2017 gevoerd worden 

door de faculteit. De penningmeester blijft wel eindverantwoordelijk.  
• Artikel 8 is uit het reglement gehaald. Hierin stond aangegeven dat er door het 

bestuur op 6 december 2012 een convenant is afgesloten met domein Economie 
en Management (inmiddels faculteit Business en Economie, FBE) aangaande een 
financiële bijdrage ter uitvoering van niet financiële administratie. M.i.v. 2017 
wordt zowel het financiële als administratieve secretariaat gevoerd door het 
secretariaat van de FBE. 
  

 
Rob Verwoest vraagt zich af of de wijziging van het lidmaatschap onderdeel van het 
Huishoudelijk Reglement moet zijn. De Penningmeester geeft aan dat het vanwege 
kosten beter is om het in het Huishoudelijk Reglement te zetten dan in de statuten. 
Naar aanleiding van artikel 2 wordt besloten door de ALV dat de gratis contributie 
voor aspirant-leden (studenten in het laatste jaar van hun studie) in het Draaiboek 
Secretariaatswerkzaamheden wordt opgenomen. Evenals het voorstel om het 1e jaar 
lidmaatschap na afstuderen tegen het gereduceerde tarief van 15 euro contributie 
aan te bieden. 
In bijlage 2 is het door de ALV vastgestelde Huishoudelijk Reglement d.d. 6-4-2017 
opgenomen. 
 
 

10. Presentatie Goud met Oud! door Marlous Nooi en Jeroen Prent  
In de bijlagen van dit verslag is de presentatie voor het feest ‘Goud met Oud!’ op 13 
oktober 2017 opgenomen. 
In aansluiting op punt 6 vraagt het bestuur de vordering op het Reisfonds aan het 
feest te schenken.  
Verder vraagt het bestuur mandaat om de rol van H&T tijdens het feest uit te werken 
en met de organisatie van ‘Goud met Oud! ‘af te spreken. Het bestuur wil bereiken 
dat de naamsbekendheid H&T wordt vergroot en er voor zorgdragen dat nieuwe 
leden snel en gemakkelijk lid kunnen worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
gereduceerd lidmaatschapstarief bij aankoop van een kaartje voor het feest Goud 
met Oud!’. De vergadering stemt met beide voorstellen in. 
 

11. Presentatie Studieverenigingen door Birgit Sistermans en Christiaan Oud  
In de bijlagen van dit verslag is de presentatie van de studieverenigingen FBE 
opgenomen. De studenten Birgit en Christiaan, bestuursleden van de 
studieverenigingen SIBBS en HaRem, presenteren de activiteiten en doel van de acht 
FBE-studieverenigingen ter informatie aan de vergadering. Zij willen graag 
samenwerken met H&T om doorstroming van afgestudeerden te verbeteren. 
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12. Wat verder ter tafel komt: 

• Waar is het overzicht van het ledenbestand gebleven? Het ledenboekje is er niet 
meer, maar het bestuur gaat na op welke wijze zij het ledenbestand ter beschikking 
kan en mag stellen aan de leden van de vereniging.  

• Kan de scriptieprijs onder de aandacht worden gebracht tijdens het ‘Goud met Oud 
feest’? De organisatie van het feest neemt deze suggestie mee. 
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           BIJLAGE 1 
Algemene ledenvergadering Hou&Trouw 6 april 2017 
 
Met kennisgeving via de secretaris zijn afwezig Hans en Wil van Dijk, Loes Stork en Fred Kortenbout. 
De secretaris van Hou&Trouw blikt terug op de activiteiten die in 2016 plaats hebben gevonden.  
 
Jaarverslag 2016 secretaris 
 
ACTUEEL LEDENTAL 

ex OHS                                                 86 
ex HES                                          279 
overige leden 51 
donateurs   26 
totaal leden en donateurs           442 

                  
BIJEENKOMSTEN 
De traditionele nieuwjaarsreceptie vond voor de zesde maal plaats in Carré op 7 januari 2016. Tijdens 
deze nieuwjaarsreceptie is de scriptieprijs uitgereikt aan Mailin Hulsmann voor Rituals (1e prijs) en aan 
Boris van Minnen voor Carem (2e prijs). Zij waren de enige genomineerden. 

De algemene ledenvergadering vond plaats in huize Frankendael op 17 mei 2016 in aanwezigheid 
van 16 leden (inclusief bestuur). Tijdens deze vergadering zijn nieuw toegetreden tot het bestuur Danny 
Simonis, die vandaag helaas door een keelontstekening verstek moet laten gaan en ondergetekende. 

Er werden door het bestuur acht lunchbijeenkomsten georganiseerd met gemiddeld 30 
deelnemers. 
26 januari    Faculteit bedrijfskunde HvA, Wibauthuis 
23 februari  Artis Bibliotheek waarna lunch in restaurant Koosje, Plantage Middenlaan 
29 maart      Arjan van de Akker, manager opleiding Financiën en Bedrijfseconomie HvA, 
                    Fraijlemaborg 
26 april        gebouw De Burcht, Henri Polaklaan 
31 mei         Forteiland IJmuiden 
27 september   Vrolikmuseum in het AMC 
25 oktober        Martin Joosten, pensioenjurist van Timeos over pensioenen, Fraijlemaborg 
29 november     Hotel Casa 400 
 
Daarnaast vond op 30 september een borrel plaats in café Roest te Amsterdam, genaamd oud-en-nieuw 
ter bevordering van de integratie van de nieuwe leden. 
 
BESTUURSACTIVITEITEN 
Het bestuur van H&T kwam in 2015 5 maal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering.   
 
 
6 april 2017 
 
Marjolein Brouwer van Vlaanderen 
Secretaris Hou&Trouw  
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           BIJLAGE 2 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging H&T 

vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6-4-2017 
 
Artikel 1 
Zij die lid of donateur van de vereniging willen worden, maken dit bekend bij het Secretariaat H&T, 
via de e-mail secretariaat@houentrouw.nl  
Tenzij anders besloten door het bestuur is in principe elke afgestudeerde aan één van de 
economische opleidingen van de HvA of de rechtsvoorganger HES of aan één van de  
handelsdagscholen toelaatbaar. 
 
Artikel 2 
Het bestuur kan besluiten leden als aspirant leden tot de vereniging toe te laten treden. 
Studenten die hun studie volgen aan één van de economische opleidingen van de HvA en zich in het 
laatste jaar van hun studie bevinden, kunnen  tot de vereniging toegelaten worden als aspirant lid. 
Aspirant leden kunnen bijeenkomsten bezoeken, evenals de ALV. 
 
Artikel 3 
De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De inning van 
contributie kan hieraan voorafgaand worden geïnd indien dit de gangbare prijsindicatie niet 
overschrijdt.  
De vereniging kent leden, echtpaar- en partnerleden -dat zijn leden die beiden zijn afgestudeerd aan 
één van de hiervoor genoemde opleidingen en beiden lid zijn van de vereniging. 
Nieuwe partnerlidmaatschappen zijn niet meer mogelijk.  
De contributie dient uiterlijk 1 mei van ieder jaar te worden voldaan via een incasso. 
Bij toetreding als lid na 1 april of na 1 juli van enig jaar, bedraagt de contributie drie/vierde 
respectievelijk de helft van de contributie. De contributie dient te worden voldaan binnen drie 
maanden na de datum van inschrijving. 
Leden die zich na 1 oktober inschrijven hoeven over dat jaar geen contributie te betalen en worden 
in de ledenlijst als gratis lid ingeschreven. Aan het begin van het daaropvolgende jaar wordt het 
lidmaatschap gewijzigd in ‘betalend lid’. 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van de geldende contributieregeling. 
 
Artikel 4  
Wordt de in artikel 3 van dit reglement genoemde contributie niet voldaan, dan kan de 
penningmeester, nadat een eerste en tweede herinnering is gestuurd over gaan tot het royeren van 
het lidmaatschap. 
 
Artikel 5 
De bijdrage van een donateur bedraagt tenminste het bedrag van de contributie voor een 
lidmaatschap. 
 
Artikel 6 
De penningmeester beheert in overleg met de overige bestuursleden het vermogen en de bijzondere 
fondsen van de vereniging.   De boekhouding wordt met ingang van 1-1-2017 gevoerd door het 
secretariaat zoals genoemd in artikel 1. Jaarlijks dient de penningmeester in de maand december bij 
het bestuur een begroting in voor het volgende jaar. Deze begroting wordt in de december 
vergadering behandeld. 
 
Artikel 7 
Het bestuur kan overgaan tot het benoemen van een Raad van Advies. Het bestuur en de Raad van 
Advies bepalen in gezamenlijk overleg de noodzaak van een gezamenlijke vergadering. 
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