
Notulen Algemeen Overleg Alias I 

14 november 2017, 19:15 (inloop vanaf 19:00) 

Drift 21, zaal 1.09 

Aanwezig: Isa van der Sanden, Kas van der Molen, Wessel van Wijngaarden, Janna Lenders, Max 

Gruson, Elles van Roosmalen, Joshka Mandersloot, Joëll Sadal, Else Wijfjes, Vera Koster, Kirsten 

van Meurs, Melisa Zandstra, Paul van Stormbroek, Meg Weijers, Myrthe Dijkstra, Ilse Gareman, 

Alexandra Kolesnikova, Jildou Teerenstra, Pelle Bosman, Ilse Goselink, Isa Rienstra, Jessie Samwel, 

Eva van den Hazel, Melissa Hamelink, Julia Bos, Marloes Akkermans, Michelle van Steijn, Nina uit 

het Broek, Esmee Stam, Lente Venderink, Nikki Kambeitz, Meike van der Zee, Djano Djanachvili, 

Sigrid van Setten.  

1. Opening  

Jinke opent het AOA om 19:19.  

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda  

4. Bestuur 31 

• Sfeer 

De sfeer binnen het bestuur is goed. Jinke laat een foto zien van het afgelopen bestuursweekend in 

Meppel, waar 31 succesvol uit een escaperoom is ontsnapt.  

• Beleidsplan 

In het beleidsplan zijn drie speerpunten opgenomen: duurzaamheid, externe contacten en 

internationalisering. We dragen bij aan duurzaamheid door onder andere de groentetas te verkopen en 

afval te scheiden. Externe contacten leggen we via bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Internationalisering zijn we ook mee bezig, later in het jaar zal een internationaal georiënteerde 

activiteit worden georganiseerd.  

• Financiën 

Maartje legt uit waar ze de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Ze heeft de contributie geïnd, wat 

gelukkig wat soepeler ging dan afgelopen jaren. Ze presenteert de jaarbegroting en vergelijkt deze met 

die van vorig jaar. Er is bezuinigd op de commissiebijdrage, omdat Alias meer financiële zekerheid 

moet krijgen.  

Maartje heeft als doel voor dit jaar om over te stappen naar een duurzame bank, waarschijnlijk 

Triodos. Ze gaat hierover advies vragen bij andere studieverenigingen die dit al gedaan hebben. Ook is 

ze bezig met het uitproberen van een nieuw boekhoudingssysteem.  

5. Voorstellen commissies 

• Activiteitencommissie 

Nina stelt de Activiteitencommissie voor. Het afgelopen weekend heeft de AC het Kleumweekend 

georganiseerd, de volgende activiteit is deze week al: de karaokeavond.  

• Alalos 

Joshka stelt de schrijvers en de vormgevers van de Alalos voor. Net als voorheen worden er vier 

edities plus een eerstejaarseditie gemaakt. Nieuw dit jaar is de kookrubriek.  

• Almanakcommissie 

Max vertelt dat Bina en Leisan de Almanakcommissie voorzitten, zij zijn niet aanwezig. Volgende 

week is de presentatieborrel van de Almanak, waar de Almanak alvast kan worden gereserveerd.   



• BRC 

Jildou stelt de BRC voor en vertelt dat de bestemming van de BRC zal worden onthult op de borrel 

van 12 december. De week daarvoor zal de voorinschrijving plaatsvinden.  

• Cabaretcommissie 

Isa stelt de Cabaretcommissie voor en vertelt dat het cabaret op 14 juni zal plaatsvinden.   

• Cultuurcommissie 

Myrthe stelt de Cultuurcommissie voor en vertelt dat de eerste activiteit er snel aankomt.  

• CreaCie 

Vera stelt de CreaCie voor en kondigt de Kinderknutselmiddag aan die deze week zal plaatsvinden.  

• KookCie 

Eva stelt de KookCie voor en kondigt het Kerstdiner aan.  

• Lustrumcommissie 

Max noemt zijn persoonlijke hoogtepunten van de lustrumweken. Het is bijna zover!  

• Party&Co 

Pelle stelt de Party&Co voor en kondigt het feest op 13 december aan.  

• ShowCie 

Goukje vertelt dat de ShowCie nog steeds dezelfde leden heeft als vorig jaar en dat er ook leden van 

Atlas bij zitten. De musical zal 2 en 3 mei worden opgevoerd.   

• Sport&Spel 

Melissa stelt de Sport&Spel voor omdat Jos gisteren door zijn rug is gegaan met bowlen. Ze vertelt dat 

Bestuur vs. Alias hun eerste activiteit zal zijn.  

• TripCie 

Janna stelt haar commissie voor en kondigt de reis naar Brugge aan.  

• ViCie 

Meg stelt de ViCie voor. Ze vertelt over de Filmbingo en zegt dat er snel meer activiteiten aankomen.  

6. Extern  

• Sponsors 

Goukje vertelt waar ze zich als extern zoal mee bezighoudt. Ze vertelt over de sponsorposter in het 

Aliashok, waar alle sponsors van Alias op staan: CelilCityBikes, DressMe, Doppio, ViaVai en Café ’t 

Pandje. Ze vraagt iedereen om het bij haar te melden als iemand contacten heeft bij een bedrijfje dat 

openstaat voor samenwerking.  

• VIDIUS  

Goukje legt uit dat VIDIUS de belangenbehartiger is voor iedereen die in Utrecht studeert. VIDIUS 

zoekt nog leden voor de commissie Stad, die onder andere de Week van de Utrechtse Huisbaas 

organiseert en zich bezighoudt met zaken als huisvesting en gemeente.  



• SVO (commissies) 

Het SVO is een overlegorgaan binnen geesteswetenschappen. Binnen het SVO zijn er ook 

commissies, die de Sexy Besturenkalender maken en activiteiten organiseren zoals de Let’s Go 

feestjes, de Humanities League, het GW-diner en de Carrièrenacht. In elke commissie van het SVO 

heeft een bestuurslid of Aliasser plaatsgenomen.  

• Student en Starter 

Student en Starter is een partij in de gemeenteraad die zich inzet voor de Utrechtse student. Goukje 

spoort iedereen aan naar haar te komen met ideeën over wat er beter kan in Utrecht, dan kan zij dit 

doorspelen naar de partij.  

7. Onderwijs  

• OC 

Joppe stelt de OC voor, waarin hijzelf plaatsneemt samen met Jolijn, Vivian en Marije. Morgen is de 

eerste OC activiteit, de OC koffieleute. Hier kan je cursusevaluaties invullen en je vragen en klachten 

over de opleiding kwijt.   

• TCStudentenraad 

Aanstaande donderdag, 16 november, is de eerste TCStudentenraad. Deze is alleen voor leden. Er zijn 

ook twee open bijeenkomsten waarbij alle TCS’ers welkom zijn, deze zijn op 13 februari en 5 juni.  

• Voorlichtingen 

Op 17 en 18 november zijn de Open Dagen, waarop TCS gepresenteerd zal worden. Ook zijn er 

binnenkort meeloopdagen. Er zijn al veel aanmeldingen, dus Joppe doet een oproep voor studenten die 

een paar meelopers willen meenemen naar hun college.  

• Spreekuur 

Joppe benadrukt nogmaals dat hij een spreekuur heeft op dinsdag, van 13:00 en 14:00.  

PAUZE 

8. Opvolging 

• Huidige manier 

Jinke legt uit hoe het tot nu toe altijd is gegaan met de bestuursopvolging. Het huidige bestuur begon 

rond december te kijken naar commissieleden en te overleggen wie er geschikt zou zijn voor het 

kandidaatsbestuur. In februari hakt het bestuur de knoop door en vraagt in het geheim de zes mensen 

die samen het KB vormen. Het KB wordt bekendgemaakt op het Diesfeest.  

Bestuur 31 heeft de voor- en nadelen van dit systeem tegen elkaar op gewogen en heeft besloten om 

het dit jaar anders aan te pakken.  

• Nieuw plan 

Allereerst wil bestuur 31 bestuursvoorlichtingen gaan geven. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 

uitgelegd wat een bestuursfunctie inhoudt en hoe het is om een bestuursjaar te doen. Na de 

voorlichting zal er de mogelijkheid zijn om een motivatiebrief op te sturen. Daarmee kan je laten zien 

dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar en dat je ook bereid bent er iets voor te doen. Uit 

iedereen die en motivatiebrief heeft geschreven kiest het huidig bestuur de zes 

kandidaatsbestuursleden. Het bestuur kijkt hierbij verder dan de motivatiebrief: er wordt ook gekeken 

naar hoe iemand is binnen Alias en of de zes kandidaten een goed team vormen. Net als voorheen 

wordt het KB in het geheim gevraagd door het bestuur. Degenen die het helaas niet zijn geworden 



ontvangen hierover een persoonlijke motivatie. Het KB verdeelt onderling de functies en wordt net als 

vorige jaren bekendgemaakt op het Diesfeest.  

Max vindt het fijn dat er iets mee gedaan wordt, omdat de kwestie al jaren speelt. Hij vraagt zich wel 

af of het bestuur bang is dat ze aanmeldingen mislopen, omdat mensen het een te grote stap vinden om 

een motivatiebrief op te sturen. Renée reageert hierop door te zeggen dat het bestuur de drempel zo 

laag mogelijk probeert te maken, door de voorlichtingen te organiseren en te werken met 

motivatiebrieven in plaats van sollicitatiegesprekken. Janna geeft aan dat Alias een van de laatste 

stichtingen is die nog met het oude systeem werkt, dus dat het inderdaad tijd is voor verandering. Pelle 

hoopt dat Aliassers elkaar ook onderling zullen gaan stimuleren om een motivatiebrief te versturen. 

Jinke wijst er nog op dat deze verandering een eerste stap is, die vooral bedoeld is om het systeem 

transparanter te maken en de nare sfeer rond het vragen van het KB kwijt te raken.  

9. Discussiepunten 

• Ik voel me welkom bij Alias en in het Aliashok en ik heb zin om mee te doen aan 

activiteiten.  

Renée leidt de stelling in. Ze zegt dat een kwestie als opvolging vooral onder ouderejaars zal spelen, 

maar dat deze stelling vooral voor eerstejaars bedoeld is. Meg vertelt dat ze graag in het hok is en dat 

ze daar de meeste Aliassers heeft leren kennen. Om die reden zou het mooi zijn als er meer eerstejaars 

naar het hok komen. Janna oppert dat er misschien weinig eerstejaars in het hok komen omdat er nog 

niet heel veel activiteiten zijn geweest. Melisa en Lente geven aan dat ze als eerstejaars in het begin 

onzeker waren om zonder reden naar het hok te gaan. Renée hoopt dat meer activiteiten een brug 

kunnen vormen naar het Aliashok. Paul denkt dat het ook kan komen door het ontbreken van de EC. 

Volgend jaar kunnen er weer speciale eerstejaarsactiviteiten kunnen worden georganiseerd, of 

activiteiten waar eerstejaars ouderejaars kunnen ontmoeten. Lente noemt speeddates als optie, Kas 

stelt een buddysysteem voor. Melissa vertelt dat ze vaak minder actieve Aliassers probeert mee te 

nemen naar het hok. Actieve eerstejaars kunnen minder actieve eerstejaars aansporen samen naar het 

hok te gaan. Djano geeft aan dat het pas november is en dat veel eerstejaars meer tijd nodig hebben om 

zich op hun gemak te voelen in het hok. Renée vraagt nog of het zin heeft om mentoren aan te sporen 

hun mentorkindjes uit te nodigen samen naar activiteiten te gaan. Wessel denkt wel dat dit zin heeft, 

hij noemt ook degene met wie eerstejaars hebben meegelopen als mogelijke brug naar Alias. Isa sluit 

het punt positief af door te zeggen dat het vast goedkomt als er meer activiteiten komen.  

• De activiteiten van de AIT lopen goed door op de activiteiten van de commissies. 

Max vraagt aan de eerstejaars of de AIT-activiteiten hebben bijgedragen aan de bonding. Wessel zegt 

van wel. Meg vond vooral het Diner Roulé leuk, omdat eerstejaars dan ook de bestuursleden leren 

kennen en de drempel naar het bestuur lager wordt. Renée vertelt dat de AIT op een gegeven moment 

besloten heeft om de activiteiten ook open te gooien voor ouderejaars. Lente geeft aan dat ze dit leuk 

vond, omdat ze zo ook ouderejaars kon leren kennen. Het is wel goed dat de activiteiten vooral voor 

eerstejaars bedoeld zijn, de meeste plekjes zouden naar eerstejaars zouden gaan. Verder zegt Janna dat 

de AIT-activiteiten meer uitgespreid konden zijn, nu waren ze allemaal in de eerste weken gepropt.  

• Het aanbod van commissies is toereikend.  

Jinke vraagt of het aanbod van commissies compleet is. Dit jaar waren er te weinig aanmeldingen voor 

commissies, waardoor de EC en de RelevanCie zijn uitgevallen. Isa geeft aan dat ze dit jammer vindt, 

omdat dit wel twee commissies zijn die een bepaald doel hebben. Melissa geeft aan dat het geen 

probleem is zolang die doelen door andere commissies worden opgevangen. Joppe wijst iedereen erop 

dat de EC en de RelevanCie niet permanent geschrapt zijn. Max vraagt zich af of Alias een 

wintersportreis zou kunnen organiseren. Dit is een leuk idee, maar het zou wel erg duur worden.  

• Online inschrijven voor activiteiten zou een waardevolle toevoeging zijn.  



Dit zou een goede toevoeging zijn, omdat zo de drempel lager wordt om naar activiteiten te komen. 

Sommige mensen komen niet zo vaak in het hok en misschien komen zij eerder naar activiteiten als ze 

zich daarvoor ook online kunnen inschrijven. Aan de andere kant is een inschrijving in het hok een 

goede manier om mensen naar het hok te trekken. Isa stelt een testperiode voor.  

10. Vragen, opmerkingen, suggesties 

Er zijn verder geen toevoegingen.  

11. W.V.T.T.K.  

12. Rondvraag  

13. Sluiting 

Jinke sluit het AOA om 20:37.  


