
Agenda Algemeen Overleg Alias I 
22 november, 19:00 uur inloop, 19:15 begin 
Drift 21, 1.05 
 
Aanwezig: Eva Bos, Bram Schröder, Melissa Hamelink, Vera Koster, Eva van den 
Hazel, Esmée Ruijgrok, Michelle van Steijn, Nina uit het Broek, Jos Peters, Elles van 
Roosmalen, Janna Lenders, Romy Halfweeg, Marloes Akkermans, Marit Bult, Chiel 
Keidel, Renée Karsten, Feline van den Boogerd, Max Gruson, Alex Heeringa, Saar van 
der Lugt, Jinke van der Lubbe, Wouter Rozema, Joppe Bakelaar, Sigrid van Setten, 
Djoeke Spiekhout, Goukje Suringar, Jildou Teerenstra, Leisan Luu, Sanne Walhout, 
Myrthe van Mil, Anouk Pietersen, Jolijn Moerland. 
 

1. Opening 
Merijn opent het eerste Algemeen Overleg Alias om 19.19 uur. 

Merijn is blij zoveel aanwezigen te zien en legt uit wat we vandaag gaan 
bespreken.  

 
2. Mededelingen 
Else is jarig, maar die is er helaas niet.  

 
3. Vaststellen agenda 
 

 
4. Bestuur 30 

 Sfeer  
Merijn vertelt dat de sfeer binnen het bestuur er goed inzit. Hij legt uit dat we 
twee weken geleden naar Friesland zijn gegaan om aan teambuilding te werken.  

Daarnaast constateert hij dat Nina de laatste tijd niet zoveel aanwezig is 
geweest. Dat gaat ook nog wel langer zo zijn, omdat Nina depressief is. Daarom 
is besloten dat Nina een tijdje afstand neemt van het bestuur. Over 2 maanden 
kijken we opnieuw verder of de mogelijkheid bestaat om terug te komen. Er is 
besloten de taken onder te verdelen, hier komt Merijn later op terug. In het 
nieuwe jaar zullen we bekijken of ze weer kan beginnen als bestuurslid. We 
hebben de taken verdeeld en daarover gesproken met de studieadviseurs, 
Berteke en het vorige bestuur. Laura, Isabelle en Merijn nemen de grootste 
taken op zich. Isabelle houdt het contact met de opleiding en is tevens de 
voorzitter van de studentenraad. Ook neemt zij de RelevanCie op zich. Laura 
neemt de organisatie van de matchingsdagen en de Open Dagen op zich. Ook zal 
zij de promotie doen van de onderwijsactiviteiten en zal zij de Alalos gaan 
coördineren. De Aliasdocentenprijs en de OED zullen ook vanuit Laura komen. 
Merijn  neemt plaats in de opleidingscommissie en neemt de meeloopdagen op 
zich. Ook zal hij het aanspreekpunt zijn voor vragen over TCS. Merijn vraagt of 
hier nog vragen over zijn. Het is voor iedereen duidelijk.  

 

 Financiën  
Pelle vertelt over de overdracht van het vorige bestuur naar het huidige bestuur. 
Hij vertelt dat wij nu gemachtigden zijn en declaraties over kunnen maken. 



Daarnaast vertelt hij over de contributies, die zijn dit jaar beter gegaan dan vorig 
jaar. Het zijn dit jaar minder mensen bij wie het mislukt is, maar dit zijn wel 
dezelfde mensen als vorig jaar. Pelle heeft onderzocht waar het misging en de 
fout ligt volgens hem bij ING. Daarnaast vertelt hij over duurzaamheid, bij de 
bestuurswissel hebben we gesproken over het overstappen naar een duurzame 
bank. Deze aspiratie is er nog steeds, maar staat op een lager pitje. Onze 
zustervereniging Atlas is wel aan het overstappen naar een duurzame bank, dus 
kunnen we daarbij afkijken. Daarnaast vertelt Pelle nog over het 
boekhoudsysteem, waar vorig jaar een enorme vooruitgang in is gemaakt, ook 
Pelle is hier mee bezig. Pelle stelt dat penningmeesters geen professionals zijn en 
dat hij moeite heeft met dat de eindbegroting aansluit op de jaarbegroting, maar 
er nooit wordt teruggekoppeld naar de ING-rekening. Hierdoor zijn fouten 
moeilijk te ontdekken. Dit zou kunnen volgen in het onder de stand leven. 
 

 Beleidsplan 
Merijn vertelt dat we twee speerpunten in het beleidsplan hebben staan. Het 
eerste punt is duurzaamheid. Net als vorig jaar proberen we het afval te scheiden 
en iedereen uit mokken te laten drinken. Duurzaamheid willen we ook graag 
terug laten komen in de commissies, door middel van een duurzame activiteit. 
Daarnaast willen we in de Diesweek duurzaamheid in het zonnetje te zetten, hoe 
dat precies wordt ingevuld is nog niet duidelijk. Ook zijn we met externe 
contacten bezig, zowel andere verenigingen als sponsoren. We zijn zojuist een 
samenwerking aangegaan met AKT met wie we een Batavierenrace gaan 
organiseren. Ook zijn we met AKT de Groentetas aangegaan. Merijn legt uit dat 
de Groentetas elke maandag besteld kan worden en er zit veel groente in voor 
vijf euro.  

 
5. Voorstellen commissies 

 AC  
Anouk stelt zichzelf voor. Eva en Maartje zijn er niet vandaag. Het 
Kleumweekend is net achter de rug en ze zijn nu aan het denken aan een 
mannenveiling op Valentijnsdag. Daarbij willen ze ook een rozenactie 
organiseren. Aan het einde van het jaar organiseren ze Zeumerweekend.  
 

 Alalos  
Van de Alalos zijn Saar, Janna, Leisan en Myrthe aanwezig. Er zijn veel mensen bij 
de Alalos en dat pleziert Max. De launch van de eerstvolgende Alalos is 6 
december. Tijdens deze launch zijn er gratis bitterballen. 
 

 BRC  
Janna, Elles, Saar en Jildou zijn aanwezig en Danique, Sophie en Joëll niet. Janna 
vertelt dat ze nu bezig zijn met de buitenlandse reis, deze wordt bekendgemaakt 
op de nieuwjaarsborrel. 
 

 CC  
Nadia zou komen, maar is van haar fiets gevallen dus vertelt Pelle nu namens de 
CC. De commissie bestaat uit Nadia, Mirjam, Annelien, Gemma, Lotta en Julia. 



Afgelopen week hebben zij de rondleiding in het FOAM georganiseerd. De 
volgende activiteit is waarschijnlijk midden december. Ook gaat Alilas binnenkort 
van start, dat is de boekenclub waarbij drie tot vier keer per jaar een boek wordt 
gelezen en besproken. Aan het einde van deze maand kan iedereen zich 
inschrijven om een boek met korting te bestellen.  
 

 Cienema  
Eva is als enige aanwezig van de Cienema. Verder zitten Thomas, Vivian, Paul en 
Ilse in de commissie. Ze houden zich bezig met filmavonden en zijn bezig een 
nieuwe activiteit te plannen. 
 

 EC  
Goukje is alleen, Jasmijn, Marloes, Anke, Gintare, Marieke en Quinty zijn de 
andere commissieleden. Gisteren hebben zij hun eerste activiteit gehad, dat was 
een karaoke die heel gezellig was. De volgende activiteit is alleen open voor 
eerstejaars en dat is een Sinterkerst activiteit.  
 

 KookCie  
Feline is de voorzitter van de KookCie, ze vertelt dat er een paar hulptroepen zijn 
ingeschakeld voor de KookCie. Maartje is de secretaris, Eva is penningmeester en 
Romy is PR-lid. Isa springt als coördinator een beetje in waar nodig. Ze hebben 
een Lamme Lunch gehad en het Kerstdiner komt eraan, dat wordt heel erg leuk. 
Feline zegt dat iedereen alvast moet sparen, omdat er veel drank aanwezig zal 
zijn. 1 december is de Lamme Lunch.  
 

 Party&Co  
De Party&Co is als enige commissie compleet. Volgende week woensdag is het 
eerste feestje, Jinke zegt dat iedereen moet komen. Verder zijn er nog leuke 
feestjes zoals het gala en de 90’s night. 
 

 RelevanCie  
Vera is PR-lid samen met Melissa. De voorzitter is Steffi, Else is de 
penningmeester en Eline is secretaris. Zij organiseren studiegerelateerde 
activiteiten. Vorige week organiseerden ze Bestuur vs. Alias. Komende 
activiteiten zijn een dictee, een samenwerking met Aiesec en in het voorjaar een 
familiedag. 
 

 Sport- en spelcommissie  
Jolijn is hier vanavond alleen. Marjoleine is de voorzitter, Valérie is 
vicevoorzitter, Lisa is secretaris, Machteld penningmeester, Jolijn is PR en Emma 
is algemeen lid. Ze hebben laatst een pubquiz georganiseerd. 1 december is er 
pietengym, Jolijn nodigt iedereen uit om daar te komen want ze hebben voor 
iedereen persoonlijk een pietenmutsje geknutseld.  
 

 ShowCie 



Chiel spreekt namens de ShowCie. Vanuit Alias zitten Annika, Jara en Charlotte in 
de commissie. Zij gaan dit jaar een musical en Open Podium organiseren. 
Binnenkort houden ze audities. 
 
 

 TripCie   
Esmée staat namens de TripCie, ze zijn druk bezig met hun grote reis naar Berlijn. 
Vandaag is de prijs bepaald, dat is 90 euro. Vrijdag zijn de inschrijvingen. Verder 
doen ze nog een liftwedstrijd en een activiteit in Nederland ergens verderop in 
het jaar. 

 
6. Extern 

 SVO (Commissies)  
Isa legt uit wat dat de SVO een studentenverenigingenoverleg is, waarbij 
verenigingen van de faculteit bijeenkomen en praten over uiteenlopende zaken. 
Binnen de SVO zijn er ook 5 commissies, Laura zit in de avondcommissie, zij gaat 
een keer een avondactiviteit organiseren. Het symposium komt in maart, dat 
regelt Pelle. Merijn zit in de huisvestingscommissie, hier worden zaken omtrent 
de verhuizing besproken. Merijn doet ook de Humanities League. Isa zit zelf in de 
Carrièrenacht, deze komt op 16 maart en gaat over de toekomst. Van elke 
vereniging zullen er alumni staan die spreken over hun baan. 
 

 VIDIUS  
Isa legt uit dat VIDIUS voor elke student is, dus ook voor HBO en andere 
faculteiten. Met VIDIUS wordt veel overlegd. 
 

 KPSU  
KPSU is het Kennis Studentenplatform Utrecht en is een soort informele 
organisatie waar informatie uitgewisseld kan worden.  

 
7. Onderwijs 

 TCStudentenraad  
Isabelle wordt de voorzitter van de studentenraad. De eerste bijeenkomst was 
succesvol, Nina heeft alles doorgespeeld aan Berteke en de opleiding. 
 

 Open Dagen  
Merijn bedankt iedereen die heeft geholpen bij de Open Dagen, hij vond de 
Open Dagen een succes. 
 

 Meeloopdagen  
De eerste meeloopdagen vinden deze week plaats. Merijn hoopt dat we veel 
mensen weten te enthousiasmeren voor de leukste studie die er is.  

 
- Pauze   - 

 
8. Discussiepunten 

 



Ik voel me welkom bij Alias en in het Aliashok en ik heb zin om mee te doen aan 
activiteiten. 
 
Chiel vindt het superlief dat als hij in het hok komt het bestuur iedereen erbij betrekt 
en vragen erbij komen te zitten. 

Wouter vindt dat het wennen was in het nieuwe hok, wat hij nu vooral mist is 
het balkon. Omdat hij rekening moet houden met de trappen bij het roken gaat hij 
nu eerder weg dan hij had gewild. Ook mist hij de loungehoek, nu zit alles op één 
plek en als hij wil studeren vindt hij dat lastig. Hij voelt zich wel altijd welkom bij 
Alias, alleen is de locatie volgens hem dus iets minder. 

Merijn vertelt dat we vorig jaar in een ander hok zaten. Hij vraagt wat 
iedereen van de indeling van het hok vindt. Janna weet niet hoe het anders zou 
moeten, wat ze wel jammer vindt is dat het vergaderhok wel praktisch is, maar een 
stuk minder gezellig en daardoor vindt ze vergaderen in het hok op de banken fijner. 
Sanne vindt het juist heel fijn dat het vergaderhok er is, omdat er nu niemand uit het 
hok gestuurd hoeft te worden, zelfs niet wanneer het heel druk is. Merijn vertelt dat 
het Aliashok meer bedoeld is om niet te vergaderen. De vraag is of het vergaderhok 
niet gezelliger gemaakt kan worden. Anouk vertelt dat zij vaak met mede-TCS’ers in 
de onderwijsruimte beneden zit, zo heeft ze niet de chaos van het hok en wel de rust 
en als ze contact wil kan ze even naar boven. Wat Max weleens heeft gehad, is dat 
de onderwijsruimte vaak op slot zit. De ruimte kan gereserveerd worden en de 
sleutel kan opgehaald worden bij het secretariaat, dit is op Janskerkhof 15. De 
ruimte is in principe bedoeld als overlegruimte, voor iedereen. De vergaderhokken 
zijn ook open voor studeren, maar als iemand daar binnenkomt en wil vergaderen, 
dan moet er wel gerespecteerd worden dat het bedoeld is om te vergaderen niet te 
studeren.  
 Jinke vond de drie activiteiten achter elkaar vorige week een beetje veel, 
omdat ze deze allemaal wilde doen maar daar geen tijd voor had. Myrthe denkt dat 
veel derdejaars nu ook niet weten waar het hok zit, omdat ze ook niet bij een 
commissie zitten. Myrthe zegt wel dat dat meer door de derdejaars zelf komt. Er had 
volgens haar misschien beter een housewarming kunnen zijn geweest. Renée denkt 
dat dit ook geldt voor de eerstejaars die niet in een commissie zitten. De stap om 
naar het hok te gaan en deel te nemen aan een activiteit wordt steeds groter. Merijn 
vraagt of er halverwege het jaar een soort van introductie kan worden 
georganiseerd. Melissa heeft ook contact met minder actieve mensen, die moet ze 
ook inpraten om mee te doen. Feline zegt dat het een leuk idee zou kunnen zijn om 
een ‘vriendjes-vriendinnetjes-hokdag’ te organiseren, zodat iedereen iemand 
meeneemt die niet zo actief is bij Alias. Bram denkt dat het leuk is om een activiteit 
te organiseren waarbij minder actieve Aliassers ook welkom zijn. Er moet dus meer 
duidelijk gemaakt worden dat we weten dat ze er zijn en ze de kans geven deel te 
nemen aan activiteiten. Hopelijk wordt daardoor de stap kleiner. Wouter denkt dat 
er wel verschil zit tussen het Aliashok en de activiteiten. Hij denkt dat de activiteiten 
meer bedoeld zijn om mensen actief te maken. Merijn zegt dat er daarom ook 
geprobeerd wordt verschillende activiteiten te organiseren. Jolijn zegt dat als er iets 
dergelijks wordt georganiseerd voor eerstejaars, het misschien handig is om de 
nadruk meer te leggen op TCS in plaats van Alias.  
 



De communicatie omtrent zaken bij Alias, zoals over activiteiten, is duidelijk en 
voldoende. 
 
Merijn stelt dat de communicatie nu grotendeels via Facebook gaat. Er wordt ook 
gepoogd een agenda op de website bij te houden. Daarnaast hebben we ook iedere 
maand de nieuwsbrief. 
 Jinke zegt dat ze zich eerst had geabonneerd op de evenementen op 
Facebook, waardoor ze niet meer werd uitgenodigd voor de evenementen. Ze kwam 
pas achter de evenementen wanneer ze ze langs zag komen op haar tijdlijn. Dat is 
wel het lastige aan Facebook, omdat die vaak dingen doet waar wij niks aan kunnen 
doen.  
 Op dit moment wordt er iedere maand een nieuwsbrief verstuurd. Merijn 
vraagt wie hem niet heeft gelezen deze maand, dat zijn er niet zoveel. Het lastige 
aan de maandelijkse nieuwsbrief is dat er activiteiten die later in de maand zijn niet 
in de nieuwsbrief staan. Feline heeft het probleem dat de nieuwsbrief vaak bij haar 
in de spam komt. Laura zegt dat Alias heel vaak in de spam komt, ze weet ook niet 
wat ze hieraan kan doen. Wouter komt met het idee dat de nieuwsbrief ook op 
Facebook kan worden geplaatst.  

Merijn vraagt hoe vaak de nieuwsbrief verstuurd zou moeten worden. Jolijn 
denkt dat de nieuwsbrief eens in de maand prima is. Het ligt aan de commissies voor 
de promo van een activiteit. Bram denkt dat de communicatie naar iedereen die al 
actief is goedgaat, op dat gebied zou er ook meer naar alle TCS’ers bijvoorbeeld 
kunnen worden gestuurd. Het nadeel hiervan is dat waarschijnlijk niet iedereen hier 
behoefte aan heeft. Laura zegt dat ze alle eerstejaars Aliassers al uitnodigt voor 
activiteiten.  
 
De manier waarop Aliasbesturen elkaar opvolgen, is juist. 
 
Merijn ligt kort de manieren toe hoe besturen elkaar kunnen opvolgen. Op dit 
moment gebeurt dit volgens de volgende traditie: in december gaat het bestuur op 
zoek naar opvolgers, de knoop wordt in februari doorgehakt. Dit gebeurt allemaal in 
het geheim en het bestuur is de enige die hier invloed op heeft. Het nieuwe bestuur 
wordt ook in het geheim gevraagd, de functies worden verdeeld op een 
functieverdelingsweekend. Het nieuwe bestuur wordt bekendgemaakt tijdens het 
Diesfeest. Het voordeel van deze manier van kiezen is dat het bestuur een goed 
team kan zijn, het oude bestuur weet wat er nodig is. Een nadeel is dat de huidige 
bestuursleden de enige zijn die gaan over de opvolging, invloed is er dus niet en zij 
hebben waarschijnlijk niet een heel goed beeld van iedereen binnen Alias. 
 Een andere manier is solliciteren. Nog steeds zou het bestuur hierbij kunnen 
bepalen. Een nadeel hieraan is dat er een drempel komt om bestuurslid te worden. 
Een voordeel is dat er een beter beeld ontstaat van personen, iets wat het bestuur 
misschien zelf niet zou kunnen hebben gezien. De drempel kan lager gemaakt 
worden door mensen aan te sturen te solliciteren. Een nadeel is dat het geheime er 
vanaf is, de verrassing tijdens het Diesfeest wordt dan iets minder groot. Een ander 
voordeel is dat er sollicitatie-ervaring opgedaan wordt. Nog een manier is dat er een 
sollicitatiecommissie wordt aangesteld, deze kan bestaan uit oud-bestuursleden en 



actieve Aliassers. De vorm is hetzelfde als een sollicitatieprocedure. Het nadeel is dat 
de traditie wordt doorbroken en de verrassing tijdens het Diesfeest eraf ligt.  
 
Eva Bos vindt dat solliciteren een betere manier zou zijn, omdat dit meer open is. 
Het is nu dat er selectief wordt gekozen en bij een sollicitatie zouden mensen 
overwogen kunnen worden die het bestuur eerst niet ten ogen had. Daarbij komt er 
ook meer overtuiging vanuit het persoon zelf. 
 Chiel denkt dat het nog democratischer kan en vindt het een goed idee als 
alle Aliassers stemmen. Merijn zegt dat het daar meer om vriendjespolitiek zou 
kunnen gaan. Ook is het zo dat Alias een stichting is en hoeft het bestuur niet 
ingestemd te worden door de contribuanten. Chiel zegt dat wij als oud-bestuur ook 
nog iemand daarnaast kunnen voordragen, zodat de drempel om te solliciteren niet 
te hoog wordt. 
 Leisan denkt dat solliciteren niet slecht is, maar als je het in het openbaar 
doet komt er wel een druk op je schouders. Ook maakt het de drempel nog hoger. 
Een sollicitatiecommissie zou volgens haar een optie kunnen zijn, maar dan moet het 
huidige bestuur daar nog wel een stem in hebben. 
 Goukje denkt dat er op een manier ook onder Aliassers gestemd kan worden, 
maar dat het huidige bestuur ook meestemt. Iedereen zou iemand uit de commissie 
kunnen voordragen en dan kijkt het huidige bestuur wat ze daarmee doen. Goukje 
denkt dat er dan misschien andere mensen naar voren komen dan verwacht.  
 Max denkt dat er ook een adviescommissie samengesteld kan worden, zodat 
het huidige bestuur wel beslist. Max denkt dat er van tevoren duidelijk gemaakt 
moet worden waarom er voor bepaalde mensen wordt gekozen.  
 Melissa vindt dat het huidige bestuur het beste weet wie er geschikt zou zijn. 
Als het bestuur nog nooit iemand heeft gezien zien ze die waarschijnlijk niet geschikt 
als bestuur. Het lijkt haar een goed idee om een adviesraad aan te stellen. De 
adviesraad zou mensen die het bestuur zelf niet zou kiezen aan het bestuur voor 
kunnen dragen. Zo krijg je ook een beter beeld van mensen.  
 Jolijn denkt dat het zwaartepunt bij het bestuur moet blijven, iedere 
commissie heeft niet voor niets een bestuurslid als coördinator. Ze denkt dat 
solliciteren ook prima werkt, het bestuur kan zelf ook goed een team samenstellen. 
Ze denkt dat de drempel ook niet per se hoog hoeft te zijn, omdat je als bestuur ook 
mensen kan uitnodigen te solliciteren. Isa reageert hierop dat ze zelf nooit zou 
hebben gesolliciteerd.  
 Joppe denkt dat het niet slim is om het half-half te doen, omdat je volgens 
hem dan favorieten krijgt. Als je mensen laat solliciteren en dan toch voor iemand 
anders kiest is dat vreemd en dat is ook een beetje rommelig. Dit kan leiden tot 
discussies. 
 Bram denkt dat het moet blijven zoals het nu is, omdat het traditie is en het 
zo hoort. Het is oneerlijk, maar die onvrede hou je volgens hem toch wel. Het 
belangrijkste argument is dat het huidige bestuur weet wat belangrijk is. Wat hij 
vorig jaar wel mistte, is dat er na de bekendmaking niet beargumenteerd is waarom 
er voor bepaalde mensen is gekozen. Hij zou dit bijvoorbeeld graag terugzien in een 
brief met toelichting. Pelle denkt dat dat sowieso moet gebeuren en dat dat losstaat 
van welke methode we kiezen.  



 Nina vraagt of mensen behoefte hebben aan een soort lijstje met punten 
waar het bestuur naar zoekt. Janna denkt dat dit niet nodig is, ze vindt dat mensen 
zich niet anders moeten gaan voordoen. Dat is ook een argument voor het huidige 
systeem, volgens Bram. Melissa denkt dat je bij sollicitatie niet een beter beeld 
krijgt, omdat je je daar ook anders voordoet dan je bent.  
 Romy denkt dat als we over willen gaan op sollicitatie, het bestuur hierbuiten 
gehouden moet worden, omdat het anders hetzelfde is zoals het nu gaat. Het 
bestuur heeft een eigen mening. Als we het willen veranderen, zou zij adviseren het 
heel radicaal te veranderen.  
 Max denkt dat de sollicitaties best kunnen werken en is van mening dat de 
sollicitatie er voor zou kunnen zorgen dat mensen die in eerste instantie niet 
overwogen zouden zijn nu wel overwogen worden. In die zin is hij voor meer 
openheid over de keuze. Daarnaast vindt hij het ook een goed idee om niet alleen 
achteraf maar ook vlak van tevoren bekend te maken waarom een bepaalde keuze is 
gemaakt, zoals de keuze van vijf eerstejaars en één ouderejaars. 
 Wouter denkt dat er niet gestemd moet worden, omdat dan er dan 
vriendjespolitiek ontstaat. Hij vindt dat het bestuur wel iets meer de totale macht 
moet hebben. Hij denkt dat er iets van een voorlichtingsavond georganiseerd kan 
worden zodat iedereen die geïnteresseerd is daar heen kan gaan. Dan hoeft er niet 
per se gesolliciteerd te worden. Als bestuur kan je dan kiezen of je mensen kiest die 
geïnteresseerd zijn of mensen die hier niet heen zijn geweest.  
 Myrthe denkt dat een sollicitatieprocedure niet slecht is, maar ze ziet dit wel 
graag met het eindelijke besluit van het bestuur. Een gevolg zou wel kunnen zijn dat 
er meer betrokkenheid ontstaat onder Aliassers. De huidige besluitvorming zorgt wel 
vaak voor ontevredenheid, omdat er niet zoveel openheid over is. Myrthe pleit dus 
voor betrokkenheid op een of andere manier, ze denkt dat dit wel nodig is binnen 
Alias. Max zegt dat een deel van de ontevredenheid ontstond doordat mensen 
dachten dat een bestuursfunctie een soort erefunctie is, maar dat is natuurlijk niet 
de enige reden. Mensen die zich ook hebben ingezet werden niet gekozen. Dit is een 
voorbeeld van iets waar meer duidelijkheid volgens hem over moet zijn. Pelle vraagt 
of het niet handig is om een document op te stellen naar welke mensen we op zoek 
zijn. Dit is niet handig omdat mensen zich hiernaar zouden kunnen gaan gedragen. 
 Melissa denkt niet dat een sollicitatiegesprek betrokkenheid geeft. Ze denkt 
dat hier nog meer roering en onenigheid door ontstaat. Jinke zegt dat er bij 
sollicitatieprocedures veel directere afwijzingen zijn. Bij het vragen is een afwijzing 
minder hard. 
 Max is het niet eens met de mening dat van tevoren informatie rondsturen 
niet van invloed is. Melissa zegt dat er altijd wel mensen zijn die zich laten 
beïnvloeden. Anouk is het hier niet helemaal mee eens, ze denkt wel dat mensen op 
zoek zijn naar een soort legitimiteit waarom mensen zoeken naar bepaalde mensen. 
Ze vindt het fijn als er na de bekendmaking verantwoording komt.  

Wouter vindt dat het de beslissing is geweest van het huidige bestuur. Hij 
vertrouwt het bestuur, omdat zij hier goed over nadenken.  
 Feline denkt dat het goed is om het legitiem te maken, zij denkt dat het 
voorgaande jaren heel erg verschilde omdat het toen duidelijk was wie het zou gaan 
worden. Ze denkt dat we de traditie moeten behouden en de betrokkenheid bij Alias 
moeten vergroten.  



 Merijn stelt dat de meningen verdeeld zijn, maar dat er wel behoefte is aan 
meer openheid en betrokkenheid. Merijn bedankt iedereen voor alle ideeën en 
spreekt voor ons allen dat we er nieuwe inzichten aan hebben over gehouden.  
 
 
 
 
 
De manier waarop Aliasgeld verdeeld wordt over de commissies, is juist. 
 
Merijn vertelt dat alle Aliascommissies een budget van bijna 8000 euro per jaar 
krijgen. Bijna de helft van dit geld gaat naar de reiscommissies. Dit zijn meestal niet 
de voornaamste inkomstenbronnen. Het doel is om bepaalde activiteiten 
toegankelijker te maken. Merijn vraagt wat iedereen vindt van het budget naar de 
reiscommissies en of het evenrediger verdeeld zou moeten worden. 
 
Feline denkt dat het eerlijk is dat er veel geld naar reisjes gaat. Ze denkt dat als het 
wordt verlaagd er nog minder aangeboden kan worden. Ook wordt de prijs van de 
reis voor de meeste Aliassers lager. Ze denkt ook dat de commissies wel rond 
kunnen komen van wat ze hebben. Als er een duurdere activiteit is zouden ze 
aanspraak kunnen maken op het commissiepotje.  
 Romy vindt dat het bedrag zo mag blijven, maar dat er voor de reisjes wel 
meer plekken open moeten.  
 Pelle vertelt dat tien jaar geleden de BRC-bijdrage uit 500 euro bestond. Er is 
al heel veel voordeel bij de reizen omdat je met een grote groep gaat. De commissies 
komen daarnaast wel rond, maar zij kunnen sommige activiteiten niet organiseren. 
Zo’n activiteit zou wel weer mogelijk zijn als het geld naar de reiscommissies wordt 
verlaagd.   
 Joppe denkt dat het bij de buitenlandse reis het niet uitmaakt of het 10 euro 
duurder is omdat mensen toch wel meewillen. Ook denkt hij dat er beter gekeken 
kan worden naar een reisvergoeding, omdat sommige mensen geen week-OV 
hebben en dus reizen naar bijvoorbeeld Amsterdam moeten betalen. Het lijkt hem 
slim om iets van een reiskostenvergoeding te regelen. 
 Max vindt dat er veel geld naar de reiscommissies toe gaat dus zouden er 
veel mensen naartoe moeten kunnen. Zelfs als de prijs omhoog zou gaan zouden er 
volgens hem nog mensen meegaan. Merijn zegt dat mensen met een klein budget 
hierdoor niet echt mee kunnen gaan.   
 Myrthe vindt de prijzen voor de kleine activiteiten niet vervelend en ze denkt 
dat de commissies op zich een goed budget hebben waar ze wel mee rond kunnen 
komen. Activiteiten zoals een balletvoorstelling zouden gebruik kunnen maken van 
het commissiepotje. Sanne vond het toen zij in de EC zat ook qua budget lastig, 
omdat veel activiteiten snel best wel duur worden. Merijn vraagt wie het een 
probleem zou vinden af en toe 15 euro te betalen voor een activiteit. Jolijn denkt dat 
mensen voor een balletvoorstelling meer geld willen betalen en bij het organiseren 
van een sportactiviteit is het moeilijker om aan een aantal te komen. Leisan vindt dat 
er meer verwezen kan worden naar het commissiepotje.  
 



 
9. Vragen, opmerkingen, suggesties 
Merijn vraagt of er vragen, opmerkingen of suggesties zijn, deze zijn er niet. 

 
10. W.V.T.T.K. 
Bram vraagt of de kleur van Alias misschien nog een keer veranderd kan of gaat 
worden. Merijn vertelt dat we dit al een keer eerder hebben besproken en dat 
we dit op een later moment verder zullen bespreken. 
 

 
11. Rondvraag 
Er is geen rondvraag. 

 
12. Sluiting 
Merijn sluit de vergadering om 20.59 uur en nodigt iedereen uit om mee te gaan 
naar de borrel in ’t Pandje. Alias is deze week jarig en daarom zullen er straks 
bubbels en bitterballen zijn. Ook introduceren we deze week voor het eerst de 
vrijdagmiddagborrel in het hok. Er zal elke vrijdag een kratje met bier in het hok 
staan met een streepjeslijst en omdat we jarig zijn is het eerste kratje op ons.  

 


