
Notulen	  algemene	  ledenvergadering	  Hou’	  en	  Trouw	  17	  mei	  2016	  
	  
Aanwezig:	  Rob	  Verwoest,	  André	  Lopes	  Dias,	  Arnold	  Vlaar,	  Sebastiaan	  Rustenburg,	  Dwinand	  
Secherling,	  Mark	  Schouten,	  Jeroen	  Klein,	  Danny	  Simonis,	  Fred	  Kortenbouw,	  Hans	  v.d.	  Berk,	  
Willem	  Baumfalk,	  Marjolein	  van	  Vlaanderen,	  Gerwin	  Goorhuis,	  Stephane	  Masson,	  Edwin	  
Bouw,	  Marlous	  Nooi	  
Afwezig	  met	  kennisgeving:	  Paul	  Riegen,	  Hans	  en	  Wil	  van	  Dijk,	  Loes	  Stork,	  Rolf	  Grishaver	  
	  

1.   Opening	  
De	  voorzitter	  verklaart	  de	  vergadering	  voor	  geopend	  en	  heet	  alle	  leden	  welkom.	  
	  

2.   Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	  
De	  voorzitter	  noemt	  de	  met	  kennisgeving	  afgemelde	  leden.	  
	  

3.   Vaststellen	  notulen	  buitengewone	  ledenvergadering	  14	  oktober	  2015	  
De	  notulen	  van	  14	  oktober	  worden	  vastgesteld	  
	  

4.   Woord	  van	  de	  voorzitter	  
De	  voorzitter	  geeft	  een	  update	  van	  de	  huidige	  stand	  van	  zaken	  op	  de	  Faculteit	  
Business	  en	  Economie,	  de	  faculteit	  waaraan	  Hou’	  en	  Trouw	  verbonden	  is:	  
-‐   Er	  zijn	  op	  dit	  moment	  7	  studieverenigingen	  actief.	  Marlous	  Nooi,	  Hou’	  en	  Trouw	  

lid,	  ondersteunt	  de	  voorzitter	  met	  de	  continuiteit	  van	  deze	  verenigingen	  
-‐   Per	  1	  juni	  is	  een	  nieuwe	  lector	  (soort	  van	  hoogleraar	  die	  zich	  op	  onderzoek	  

focust)	  ondernemerschap	  aangenomen.	  Twee	  jaar	  geleden	  is	  de	  faculteit	  
begonnen	  met	  een	  programma	  om	  studenten	  en	  recent	  afgestudeerden	  te	  
helpen	  met	  hun	  onderneming.	  Deze	  lector	  is	  de	  vijfde	  binnen	  de	  faculteit	  en	  
hopelijk	  niet	  de	  laatste:	  door	  een	  focus	  op	  onderzoek	  kan	  ook	  het	  onderwijs	  flink	  
verbeteren.	  

-‐   Iedereen	  heeft	  in	  de	  media	  kunnen	  lezen	  over	  de	  problematiek	  rondom	  de	  UvA	  
en	  de	  HvA.	  In	  2002	  zijn	  deze	  organisaties	  samen	  gegaan,	  maar	  mogelijk	  halen	  ze	  
samen	  2017	  niet.	  De	  UvA	  en	  HvA	  hebben	  samen	  ruim	  85.000	  studenten	  en	  11	  tot	  
12	  duizend	  medewerkers	  en	  worden	  aangestuud	  door	  een	  College	  van	  Bestuur	  
van	  slechts	  drie	  personen.	  Er	  zijn	  twee	  nieuwe	  benoemingen	  geweest	  die	  als	  
opdracht	  meekrijgen	  de	  samenwerking	  te	  evaleueren	  en	  daarmee	  waarschijnlijk	  
te	  defuseren.	  De	  toekomst	  van	  de	  gefuseerde	  back	  office	  zoals	  ICT	  en	  
administratie	  is	  nog	  niet	  duidelijk.	  	  
	  

5.   Jaarverslag	  van	  de	  secretaris	  
Voor	  de	  gelegenheid	  leest	  André	  Lopes	  Dias,	  officieel	  geen	  bestuurslid	  en	  secretaris	  
meer,	  het	  jaarverslag	  voor.	  Hij	  is	  het	  grootste	  gedeelte	  van	  2015	  wel	  secretaris	  
geweest:	  
	  

-‐   Hij	  geeft	  onder	  andere	  aan	  dat	  er	  een	  kleine	  leden	  terugloop	  is	  en	  wijt	  dat	  vooral	  aan	  
het	  opzeggen	  door	  HES-‐leden	  en	  niet	  door	  OHS-‐leden.	  	  

-‐   Dwinand	  Secherling	  vraagt	  zich	  af	  waarom	  vooral	  veel	  HES’ers	  hebben	  afgemeld	  en	  
of	  de	  reden	  waarom	  onderzocht	  is.	  Dat	  is	  het	  op	  dit	  moment	  niet.	  Stephane	  Masson	  
geeft	  aan	  dat	  het	  mogelijk	  komt	  doordat	  er	  een	  stuk	  minder	  activiteiten	  worden	  



georganiseerd	  door	  werkende	  leden.	  Willem	  Baumfalk	  geeft	  aan	  dat	  er	  in	  het	  
komende	  jaar	  ook	  activiteiten	  worden	  georganiseerd	  voor	  werkende	  leden.	  	  

-‐   Rob	  Verwoest	  geeft	  aan	  dat	  de	  lunchbijeenkomsten	  zich	  vroeger	  vooral	  kenmerkten	  
door	  bedrijfsbezoeken	  of	  lezingen	  van	  mensen	  uit	  het	  bedrijfsleven.	  Het	  lijkt	  nu	  meer	  
een	  ‘museumclub’.	  Ook	  leuk,	  maar	  is	  volgens	  hem	  wat	  minder	  de	  bedoeling	  van	  H&T.	  
André	  geeft	  aan	  dat	  er	  afgelopen	  tijd,	  na	  het	  overdragen	  van	  de	  lunches	  door	  Hans	  
van	  Dijk,	  vaak	  naar	  de	  gemakkelijke	  weg	  is	  gezocht.	  Hans	  van	  Dijk	  had	  een	  groot	  
netwerk	  en	  de	  afgelopen	  tijd	  heeft	  het	  bestuur	  geprobeerd	  interessante	  
bijeenkomsten	  te	  organiseren.	  	  

-‐   Willem	  Baumfalk	  geeft	  aan	  dat	  opleidingen	  gastheer/vrouw	  zijn	  en	  op	  die	  manier	  
interessante	  sprekers	  worden	  geregeld	  en	  dat	  het	  ook	  goed	  is	  voor	  de	  band	  om	  
bijeenkomsten	  bij	  de	  HES	  te	  blijven	  organiseren.	  Daarnaast	  ook	  bedrijfsbezoeken	  
natuurlijk.	  	  

-‐   Max	  Paschold	  geeft	  aan	  dit	  punt	  mee	  te	  nemen	  bij	  het	  vervolg	  van	  het	  plannen	  van	  
de	  bijeenkomsten.	  
	  

	  
6.   Rekening	  en	  verantwoording	  van	  de	  financiën	  over	  het	  verenigingsjaar	  2015	  door	  

de	  penningmeester.	  Deze	  is	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  van	  Hou’en	  Trouw	  
De	  penningmeester	  geeft	  toelichting	  op	  de	  balans	  en	  de	  realisatie	  van	  2015:	  

-‐   Het	  resultaat	  van	  €20.000	  groot	  lijkt,	  maar	  komt	  door	  het	  vrijvallen	  van	  een	  
reservering	  en	  dat	  is	  dus	  een	  balansmutatie	  is.	  	  

-‐   De	  contributie-‐inkomsten	  zijn	  dit	  jaar	  hoger	  geweest	  doordat	  meer	  mensen	  op	  tijd	  
betaald	  hebben.	  

-‐   De	  post	  ‘Algemene	  Ledenvergaderingen’	  was	  hoger	  dan	  gepland,	  omdat	  het	  er	  vorig	  
jaar	  3	  waren.	  	  

-‐   Het	  verjaardagsdiner	  was	  daarentegen	  goedkoper	  dan	  begroot	  vanwege	  
onderhandelwerk	  van	  Gerwin,	  Jeroen	  en	  Hans	  van	  Dijk.	  	  

-‐   De	  kascommissie	  heeft	  wel	  aangegeven	  de	  lunches	  hoger	  te	  begroten.	  
-‐   Rob	  Verwoest	  vraagt	  zich	  af	  waar	  de	  roestmuntjes	  zich	  bevinden.	  Zitten	  op	  de	  balans.	  	  
-‐   Arnold	  Vlaar:	  waarom	  is	  er	  verschil	  tussen	  lunches	  begroot	  en	  realisatie.	  Salderen	  is	  

de	  oplossing.	  	  
	  
7.   Verklaring	  van	  de	  kascommissie	  2015	  

Maartje	  van	  Gils,	  Ruud	  van	  Weerdenburg	  en	  Mark	  Schouten	  verklaren	  dat	  zij	  de	  
administratie	  van	  Hou’	  &	  Trouw	  hebben	  geaccordeerd.	  Kascommissie	  is	  van	  mening	  
dat	  de	  vragen	  die	  zijn	  gesteld	  goed	  zijn	  beantwoord.	  Paar	  kleine	  dingetjes	  en	  die	  
worden	  opgevolgd.	  Vordering	  Reisfonds	  invorderen	  en	  positieve	  begroting	  2016	  
presenteren.	  Daarbij	  ook	  de	  vraag	  om	  na	  te	  gaan	  denken	  over	  een	  bestemming	  van	  
het	  Reisfonds.	  
	  
-‐   Arnold	  Vlaar	  vraagt	  waarom	  de	  scriptieprijs	  niet	  verrekend	  wordt	  met	  het	  

Reisfonds.	  De	  Penningmeester	  geeft	  aan	  dat	  dat	  wel	  zo	  is.	  	  
-‐   Er	  zijn	  drie	  nieuwe	  leden	  voor	  de	  Kascommissie	  nodig.	  Dwinand	  Secherling	  en	  

Jeroen	  Kleijn	  zijn	  al	  gevraagd	  en	  nemen	  zitting	  in	  de	  kascommissie.	  Stephane	  
Masson	  biedt	  zich	  in	  de	  vergadering	  aan.	  

	  



8.   Verkiezing	  bestuursleden	  Danny	  Simonis	  en	  Marjolein	  van	  Vlaanderen	  
Geen	  kandidaten	  meldden	  zich	  n.a.v.	  mail	  en	  oproep	  na	  vergadering	  in	  oktober.	  
Daarom	  is	  de	  voorzitter	  zelf	  gaan	  zoeken	  en	  heeft	  twee	  kandidaten	  gevonden	  in	  Zelf	  
Marjolein	  van	  Vlaanderen	  (1991	  afgestudeerd	  HES)	  en	  Danny	  Simonis	  (HES-‐docent).	  

	   	  
Beiden	  stellen	  zich	  nog	  even	  kort	  voor:	  
-‐   Marjolein	  van	  Vlaanderen:	  Bedankt	  de	  vergadering	  voor	  het	  vertrouwen.	  

Gestudeerd	  aan	  de	  HES,	  zelfs	  nog	  het	  Raamplein.	  Daarna	  was	  zij	  werkzaam	  
geweest	  in	  de	  marketing,	  o.a.	  bij	  Spa.	  Teruggekomen	  bij	  de	  HES	  als	  docent	  
marketing	  (alweer	  13	  jaar).	  Ook	  team	  coördinator.	  Tegenwoordig	  heeft	  zij	  veel	  
coördinerende	  taken	  geeft	  ze	  wat	  minder	  les,	  ook	  heeft	  zij	  veel	  onderwijs	  
ontwikkelende	  taken	  en	  werkt	  ze	  aan	  het	  curriculum.	  Zij	  zag	  dat	  er	  een	  enorm	  
potentieel	  ligt	  bij	  de	  afgestudeerden	  van	  de	  opleiding.	  Die	  hebben	  mooie	  banen	  
en	  kunnen	  inspirerend	  zijn	  voor	  huidige	  studenten.	  Graag	  wil	  zij	  met	  haar	  frisse	  
blik	  bijdragen	  aan	  de	  vereniging.	  	  
Vraag	  Jeroen	  Kleijn	  aan	  Marjolein:	  “Waar	  wil	  je	  over	  3	  jaar	  met	  de	  vereniging	  
staan?”	  Marjolein:	  “Dat	  studenten	  graag	  bij	  H&T	  willen	  horen.”	  	  

	  
-‐   Danny	  Simonis:	  bedankt	  de	  vergadering	  voor	  het	  vertrouwen.	  Geeft	  aan	  dat	  hij	  

tot	  zijn	  verbazing	  er	  toch	  wel	  zin	  in	  heeft.	  Heeft	  altijd	  aangegeven	  dat	  hij	  dacht	  
niet	  voor	  bestuursfuncties	  geschikt	  te	  zijn,	  maar	  vooral	  van	  het	  doen	  en	  
aanpakken	  is.	  Hier	  kan	  hij	  het	  echter	  combineren	  en	  dat	  vindt	  hij	  fijn.	  Danny	  was	  
sinds	  1980	  sportdocent	  op	  de	  HES.	  Sinds	  februari	  is	  hij	  met	  pensioen.	  Voelde	  zich	  
vooral	  een	  oudere	  student	  in	  plaats	  van	  een	  jongere	  leraar.	  Heeft	  veel	  
meegemaakt	  o.a.	  bij	  Pigmentum	  en	  is	  jarenlang	  redacteur	  geweest	  van	  Tilt.	  Het	  
studentenleven	  floreerde	  destijds	  en	  is	  langzamerhand	  ter	  ziele	  gegaan	  en	  dat	  
vindt	  hij	  jammer.	  Studeren	  is	  meer	  dan	  lesuren	  bijwonen,	  maar	  het	  potentieel	  is	  
er	  wel.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  we	  de	  jong-‐afgestudeerden	  moeten	  triggeren	  om	  weer	  
bij	  te	  dragen	  bij	  H&T,	  en	  hij	  gaat	  met	  het	  bestuur	  nadenken	  over	  vorm.	  Danny	  
heeft	  nog	  veel	  contact	  met	  oud-‐studenten.	  Hij	  denkt	  dat	  studenten	  na	  een	  paar	  
jaar	  werkervaring	  een	  neiuwe	  impuls	  voor	  hun	  loopbaan	  willen	  dat	  Hou’	  en	  
Trouw	  daarop	  in	  zou	  kunnen	  spelen:	  stabiele	  oude	  garde	  met	  ervaring	  en	  nieuwe	  
aanstormende	  talenten	  met	  elkaar	  verbinden.	  Zorgt	  voor	  groeimpuls	  en	  nieuw	  
gevoel	  voor	  H&T.	  Danny	  was	  donateur	  geweest	  en	  kwam	  naar	  
lunchbijeenkomsten	  waar	  een	  groep	  ouderen	  was	  en	  studenten	  vonden	  het	  lastig	  
daarmee	  te	  verbinden.	  Heeft	  nog	  wel	  een	  voet	  tussen	  de	  deur	  als	  verse	  
pensionado	  die	  ingehuurd	  wordt	  voor	  een	  paar	  vakken.	  	  

	  	  	  
Beiden	  worden	  door	  de	  vergadering	  aangesteld.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  bestuur	  
weer	  compleet	  is	  met	  5	  bestuursleden.	  	  

	  
9.   Beleid	  2016	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  komende	  jaar	  nog	  drie	  bijeenkomsten	  worden	  
georganiseerd	  om	  ook	  de	  werkende	  leden	  uit	  te	  nodigen:	  
-‐   Borrel	  bij	  Roest,	  mogelijk	  met	  spreker	  voor	  zowel	  leden	  Hou’	  en	  Trouw	  als	  besturen	  

studieverenigingen.	  De	  overgebleven	  Roestmuntjes	  worden	  hiervoor	  besteed.	  
-‐   Inhoudelijk	  /	  netwerk	  bijeenkomst	  in	  oktober	  /	  november	  (locatie	  nog	  onbekend).	  	  



-‐   Event	  met	  spreker	  op	  de	  Amstelcampus,	  met	  Kanen	  op	  de	  Campus	  (foodtrucks)	  
	  

-‐   Vraag	  uit	  de	  zaal:	  Hoe	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  de	  verenigingen	  nu	  wel	  enthousiast	  zijn	  
(in	  tegenstelling	  tot	  eerdere	  bijeenkomst	  bij	  Roest)?	  Marlous	  Nooi	  geeft	  aan	  dat	  er	  
nu	  een	  mooie	  impuls	  is	  gegeven	  aan	  het	  opzetten	  van	  studieverenigingen	  en	  dat	  er	  
nu	  beter	  contact	  met	  de	  studenten	  is.	  

-‐   Dwinand	  Secherling	  vraagt	  hoe	  we	  de	  leden	  ook	  enthousiasmeren	  om	  langs	  te	  
komen.	  Marlous	  geeft	  de	  vraag	  door	  aan	  Willem	  Baumfalk.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  we	  dit	  
kunnen	  bewerkstelligen	  door	  interessante	  sprekers	  regelen	  en	  het	  op	  een	  ander	  
moment	  organiseren	  dan	  tussen	  de	  middag.	  Daarbij	  zorgen	  dat	  er	  iets	  te	  halen	  valt	  
voor	  alumni	  die	  het	  bijvoorbeeld	  leuk	  vinden	  om	  met	  studenten	  te	  werken	  en	  hen	  te	  
helpen.	  Dwinand	  geeft	  aan	  dat	  zijn	  werkgever	  (Accenture)	  mogelijk	  ook	  interesse	  
heeft	  in	  zulke	  bijeenkomsten.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  er	  door	  het	  ledenbestand	  heen	  
gegaan	  kan	  worden	  om	  te	  kijken	  welke	  leden	  bij	  bedrijven	  werken	  die	  het	  interessant	  
zouden	  vinden	  om	  aan	  te	  haken	  bij	  dit	  soort	  bijeenkomsten.	  Goede	  suggestie	  van	  
Dwinand.	  Kan	  ook	  iets	  betekenen	  voor	  bedrijven	  voor	  de	  lunchbijeenkomst.	  	  

-‐   De	  voorzitter	  vraagt	  n.a.v.	  het	  communiceren	  over	  deze	  bijeenkomsten	  of	  de	  site	  
gelezen	  wordt.	  Rob	  verwoest	  geeft	  aan	  zich	  te	  schamen	  zich	  voor	  de	  website.	  Er	  
gebeurt	  niks	  met	  de	  website,	  is	  niet	  actueel,	  zoals	  huidig	  bestuur.	  Marlous	  geeft	  aan	  
de	  website	  een	  tijdje	  niet	  werkte	  en	  gaat	  erdoorheen	  om	  de	  site	  binnen	  een	  maand	  
actualiseren.	  Ook	  telefoonnummer	  aanpassen.	  Ook	  kanalen	  als	  LinkedIN	  en	  
Facebook.	  

-‐   Edwin	  Bouw	  geeft	  aan	  dat	  hij	  nooit	  uitnodigingen	  voor	  bijeenkomsten	  ontvangt,	  hij	  
heeft	  geen	  mail	  en	  kreeg	  tot	  voor	  kort	  een	  brief	  thuis.	  Negen	  mensen	  zouden	  nog	  
een	  brief	  moeten	  krijgen	  omdat	  ze	  geen	  mail	  hebben,	  maar	  dat	  is	  met	  de	  overgang	  
niet	  goed	  gegaan.	  Het	  bestuur	  gaat	  dat	  verhelpen.	  	  

-‐   Stephane	  Masson	  vraagt	  of	  studenten	  studiepunten	  krijgen	  voor	  het	  bijwonen	  van	  
activiteiten	  van	  bijvoorbeeld	  Hou’	  en	  Trouw.	  Bedrijven	  betaalden	  toen	  hij	  student	  
was	  zelfs	  voor	  het	  mogen	  doen	  van	  presentaties	  waar	  studenten	  zijn.	  Willem	  geeft	  
aan	  dat	  actieve	  studenten	  die	  een	  soort	  van	  ‘werken’	  een	  materiele	  vergoeding	  
krijgen.	  Studiepunten	  moeten	  altijd	  gekoppeld	  zijn	  aan	  een	  direct	  leereffect	  en	  wordt	  
streng	  naar	  gekeken.	  Bedrijven	  die	  zich	  willen	  presenteren	  daar	  werken	  we	  mee,	  
maar	  we	  hebben	  nog	  niet	  meegemaakt	  dat	  ze	  ervoor	  wilden	  betaalden.	  Markten	  
lopen	  goed.	  	  

-‐   De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  studenten	  na	  aanmelding	  voor	  een	  studie	  al	  in	  april	  
voorafgaand	  aan	  hun	  studie	  naar	  bijeenkomsten	  op	  de	  HvA	  komen,	  zoals	  
studiekeuzecheck	  dagen.	  Studieverenigingen	  presenteren	  zich	  daar	  al.	  De	  
alumnivereniging	  kan	  zich	  presenteren	  bij	  de	  bijvoorbeeld	  de	  afgestudeerden	  op	  de	  
diploma-‐uitreikingen.	  Het	  bestuur	  gaat	  een	  beleidsplan	  opstellen	  en	  nadenken	  over	  
de	  verbinding	  tussen	  de	  studieverenigingen	  en	  de	  alumnivereniging.	  Bijvoorbeeld	  
door	  een	  gratis	  lidmaatschap.	  Of	  lid	  zijn	  van	  de	  alumnivereniging	  terwijl	  je	  nog	  in	  het	  
laatste	  jaar	  van	  je	  studie	  zit.	  Daarna	  kijken	  naar	  de	  loopbaan	  van	  alumni	  om	  het	  
contact	  met	  de	  opleidingen	  terug	  te	  vinden,	  na	  bv.	  3	  en	  10	  jaar	  oid.	  	  

-‐   Jeroen	  Klein	  vraagt	  aan	  de	  zaal:	  waarom	  zouden	  jullie	  naar	  deze	  bijeenkomsten	  als	  
een	  borrel	  bij	  Roest	  komen?	  Dwinand	  Secherling	  ou	  de	  studenten	  wel	  wat	  willen	  
vertellen	  over	  het	  bedrijfsleven.	  Rob	  Verwoest	  zou	  ook	  graag	  een	  interessante	  
spreker	  willen.	  Sebastiaan	  Rustenburg	  komt	  naar	  Roest	  om	  oud-‐studiegenoten	  te	  



spreken.	  Stephane	  Masson	  vond	  de	  vorige	  sprekers	  erg	  interessant.	  Danny	  Simonis	  
geeft	  aan	  dat	  de	  doelgroep	  ook	  moet	  denken	  ‘what’s	  in	  it	  for	  me’.	  	  

-‐   Fred	  Kortenbout	  geeft	  aan	  dat	  ook	  andere	  verenigingen	  met	  dezelfde	  problemen	  
zitten.	  De	  vereniging	  der	  Nederlandse	  directeuren	  heeft	  een	  oplossing:	  goede	  
spreker	  tussen	  5	  en	  6	  op	  een	  goed	  bereikbare	  locatie	  laten	  spreken.	  	  Jeroen	  Klein	  
geeft	  aan	  dat	  er	  mogelijk	  een	  incentive	  moet	  zijn,	  zoals	  een	  lunch	  winnen	  met	  
interessant	  zakenpersoon	  met	  vrienden.	  	  

-‐   Edwin	  Bouw	  vraagt	  zich	  af:	  waar	  zijn	  de	  kwartaalborrels?	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  
we	  dit	  vanaf	  dit	  najaar	  al	  willen	  organiseren	  en	  vermengen	  met	  studenten	  van	  de	  
studieverenigingen.	  Spreker	  combineren	  met	  borrel.	  	  

-‐   In	  2017	  zullen	  de	  activiteiten	  uit	  het	  najaar	  geëvalueerd	  worden.	  
-‐   De	  komende	  maand	  wordt	  een	  beleidsplan	  gemaakt	  door	  het	  bestuur	  en	  deze	  wordt	  

getoetst	  aan	  de	  leden	  voor	  de	  zomer.	  Vormt	  de	  basis	  van	  het	  beleid	  van	  Hou’	  en	  
Trouw.	  

	  
10.  Begroting	  2016.	  Deze	  is	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  van	  Hou’en	  Trouw	  
De	  vergadering	  stelt	  de	  begroting	  vast,	  onder	  voorbehoud	  dat	  de	  begroting	  wordt	  
aangepast	  met	  opmerkingen	  uit	  de	  zaal:	  
-‐   Verjaardagsdiner	  staat	  op	  de	  begroting,	  komt	  dat	  er	  wel?	  
-‐   Budget	  van	  ‘kwartaalborrels’	  verschuiven	  naar	  ‘overige	  activiteiten’	  

	  
11.  Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  
-‐   Jeroen	  Klein:	  waar	  staan	  we	  over	  een	  paar	  jaar	  met	  het	  Reisfonds?	  De	  voorzitter	  

geeft	  aan	  dat	  het	  nu	  gebruikt	  wordt	  voor	  de	  scriptieprijs	  en	  dat	  dat	  een	  mooi	  doel	  is.	  
Probleem	  met	  de	  scriptieprijs	  is	  dat	  er	  afgelopen	  jaar	  slechts	  twee	  scriptanten	  waren	  
die	  zich	  hadden	  aangemeld	  en	  dus	  allebei	  wonnen.	  Er	  zijn	  wel	  veel	  meer	  
aanmeldingen	  dan	  je	  zou	  vermoeden,	  dit	  is	  ook	  uitgezet	  in	  de	  faculteit.	  We	  
handhaven	  het	  dus	  voor	  de	  scriptieprijs.	  Jeroen	  Klein	  geeft	  aan	  dat	  Reisfonds	  ook	  
pro-‐actief	  ingezet	  kan	  worden	  met	  een	  docent	  die	  innovator	  bedrijven	  bezoekt	  en	  
daarvan	  verslagen	  maakt.	  De	  voorzitter	  vertelt	  over	  het	  Schoolfonds	  dat	  heeft	  
besloten	  het	  budget	  over	  een	  periode	  van	  8	  jaar	  toe	  te	  kennen	  aan	  de	  
studieverenigingen	  van	  de	  faculteit.	  Jeroen	  Klein	  geeft	  aan	  dat	  Reisfonds	  door	  Hou’	  
en	  Trouw	  te	  besteden	  is.	  Bijvoorbeeld	  een	  businessreis	  te	  winnen	  door	  leden,	  
incentive	  om	  lid	  te	  worden.	  Het	  bestuur	  neemt	  deze	  suggestie	  mee.	  	  

-‐   Stephane	  geeft	  aan	  dat	  we	  de	  winnaars	  van	  de	  scriptieprijs	  nooit	  meer	  zien.	  Arnold	  
Vlaar:	  “Wall	  of	  fame	  van	  scriptieprijswinnaars”	  in	  het	  Wibauthuis	  een	  optie?	  

	  
12.  Rondvraag	  

Geen	  
	  

13.  Sluiting	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering.	  

	  
	  


