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Notulen Algemene Ledenvergadering
10 september 2015
18:30 uur, Achter de Dom 22 lokaal 0.02
XXIXe bestuur

Aanwezigen: Maarten Ooms, Patrick Vermeulen, Luca Wijma, Ine van
Giessen, Charlotte de Lange, Marize Verhagen, Yvette Broekhuis, Jesse
Oberdorf, Julien Engelsman, Dylan Maclean, Rebecca Vermeulen, Matthijs
Fijnheer, David Winkel, Klaas Nijenhuis, Jaap Westenburg, Samantha Bilgi,
Elisa van Anraad, Layla Kramer, Thijs Wever en Julia Grubben.
Notulist tot de bestuurswissel (zie punt 11 en 12): Patrick Vermeulen
Notulist na de bestuurswissel (zie punt 11 en 12): Julia Grubben
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 11-02-2015
4. Goedkeuring kascommissie?
5. Evaluatie door Praeses
6. Evaluatie door Commissaris Extern
7. Evaluatie door Commissaris Intern
8. Evaluatie door Commissaris Sociale Activiteiten
9. Toelichting financieel jaarverslag door Praeses
10. Introductie Kandidaatsbestuur XXX
11. Decharge XXIXe Bestuur
12. Installatie XXXe Bestuur
13. Motivaties en ambities XXXe Bestuur
14. Sluiting vragen/opmerkingen
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1. Opening
De vergadering wordt geopend. Er wordt vastgesteld dat twee bestuursleden,
Stacey Schotborgh en Harm van Schaijk, niet aanwezig zijn.
2. Vaststelling agenda
Agendapunten worden doorgenomen. De praeses geeft de aanwezigen de
gelegenheid tot het stellen van vragen.
3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 11-02-2015
Notulen worden goedgekeurd.
4. Goedkeuring kascommissie?
Charlotte en Annefleur hebben naar de boekhouding gekeken van vorig jaar.
Annefleur is helaas niet aanwezig op deze vergadering. De kascommissie heeft
een aantal opmerkingen. Ten eerste, volgens Charlotte zou het onmogelijk
moeten zijn voor leden om binnen het SEPA systeem betaalde contributie te
storneren. Toch gebeurt dit. Dit moet nog worden uitgezocht. Daarnaast is de
bankpas gebruikt voor persoonlijke doeleinden gedurende het voorgaande
jaar. Het gaat om vrij grote bedragen, die wel onmiddellijk zijn overgeboekt.
De administratie moet ten slotte wat netter en overzichtelijker worden
gemaakt. Daarentegen is er wel een groot bedrag aan winst gemaakt, rond
6000 euro. Dit geld zal moeten worden gebruikt worden, het 30ste bestuur zal
zich daar over buigen. De commissie is verder akkoord met de administratie.
5. Evaluatie door Praeses
Maarten geeft aan dat het enorm veel voldoening heeft gegeven het laatste jaar,
om een team van gemotiveerde en creatieve mensen bij te staan om zo de leden
te blijven boeien. Wij hebben de vereniging bij een breder publiek bekend
gemaakt dit jaar. Verder zijn we veel nieuwe samenwerkingen aangegaan,
bijvoorbeeld met bijzonderstrafrecht.nl en het Criminologisch Netwerk. Uit
deze nieuwe samenwerkingen zullen we een hoop kunnen halen. Het CNN past
ook bij de doelstellingen om de criminologie meer bij de activiteiten van de
vereniging te betrekken. Verder hebben we veel aandacht van de pers en media
gehad, met activiteiten zoals de symposia en de driehoekslezing. Zulke
aandacht geeft het gevoel dat onze vereniging ook in brede zin ertoe doet. Om
bij de organisatie van de driehoekslezing betrokken te zijn geweest was een
geweldige ervaring. Maarten bedankt ten slotte zijn mede bestuursgenoten
voor hun betrokken maar ook kritische houding. Hij vond het een geweldig
jaar. In Klaas ziet hij een gedegen opvolger en een goede praeses.
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6. Evaluatie door ab Actis:
Nu Stacey niet aanwezig is gaat Maarten nog even over de feiten van vorig jaar.
We hebben meer dan 500 leden in totaal, en er blijven er maar meer bijkomen.
We hebben grappig genoeg meer likes op de Facebook dan dat we leden
hebben!
Het verenigingsblad is ook naar een hoger niveau getild, zeker qua vormgeving
en inhoud. De commissie die hieraan heeft meegewerkt blijkt een fantastische
kweekvijver voor het bestuur te zijn. De ledenbestand is nu voor het eerst
volledig up-to-date, en de foutjes zijn allen hersteld. Stacey is blij dat Julia
haar mag opvolgen: zij is ervan overtuigd dat Julia het blad naar een nog hoger
niveau zal tillen.
7. Jaarrekening en evaluatie door Fiscus
Alle sponsoren zijn behouden, en we hebben zelfs een nieuwe dit jaar met DLA
Piper. Alle subsidies zijn binnengekregen van het U-fonds en Vidius. Deze zijn
gebruikt voor de NSPC en symposium 1. Bij d beroepskeuze hebben we winst
geboekt door de verkoop van boeken. Ook hebben we van de universiteit en het
WPI weer geld gekregen. De winst moet nog echter met de gestorneerde
bedragen worden verrekend. Er zijn ook twee nieuwe rekeningen gemaakt, een
spaar- en lustrumrekening. De spaarrekening is gemaakt omdat we op de
lopende rekening geen rente vingen. Door slimme dealtjes en een goede
begroting hebben we geld over van de Belgrado reis. We willen daarvoor een
extra activiteit organiseren. Harm wenst tenslotte iedereen succes, en geeft aan
veel vertrouwen te hebben in Jaap.
8. Evaluatie door Commissaris Extern
Patrick vertelt kort over het succes van de georganiseerde activiteiten. Hij is
vooral te spreken over zijn commissie, en wil daarom ze graag nog even
persoonlijk bedanken. Zij hebben hem een hoop geholpen. Samantha zal een
nog beter commissaris worden dan hij, daar is hij van overtuigd. Hij is zeer te
spreken over haar competentie. Ten slotte bedankt hij zijn bestuur, zij waren
als een tweede familie voor hem het laatste jaar.
9. Evaluatie door Commissaris Intern
Luca vertelt kort over de activiteiten van het laatste jaar. Het rondje wallen met
Thijs Vis is jammer genoeg niet gelukt, maar gelukkig kan Elisa dat volgend
jaar wel doen. Activiteiten waren verder een succes, bijvoorbeeld het bezoek
aan de patholoog-anatoom. Jammer genoeg waren er veel leden niet aanwezig
bij het bezoek aan de politie academie. Dit jaar hebben we twee teams
afgevaardigd aan de NSPC, die we weer hebben weten te winnen. De geregelde
hoofdprijs was zeker niet mis met een stage bij Boom Advocaten in het
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verschiet. Het was verder wel jammer dat Pels Rijcken heeft afgezegd voor een
training. Spong advocaten was daarentegen heel goed. Hertoghs wilde geen
training geven maar is wel aanwezig geweest op de beroepskeuzedag en de
driehoekslezing. Salchtofferhulp en Ausma zitten ook in de buis. Luca heeft
geleerd beter te delegeren en organiseren. Zij wil graag het bestuur bedanken
en kijkt terug naar een mooi jaar. Met Elisa als opvolger gaat het helemaal
goed komen, zij is gedreven en enthousiast en nooit beroerd een extra stap te
zetten.
10. Evaluatie door Commissaris Sociale Activiteiten
Ine geeft aan dat de nadruk is gelegd op het werven van meer leden. Op borrels
is dit niet goed genoeg gelukt. Daarentegen heeft ze een frisse wind laten
waaien door de vereniging, en op de activiteiten zag je veel nieuwe gezichten en
het ontstaan van een nieuwe harde kern. Ook wilde zij de criminologie meer
betrekken bij de vereniging. Dat is door het college van Damian wel goed
gekomen. De Jij&Wij is niet langer de stamkroeg, die kwamen hun afspraken
niet na. Er is nu gekozen voor de Lieve Lust, die hebben goede service. Er is
sterk gepromoot op social media, maar toch merk je dat de meeste promotie
via directe kringen loopt. De leukste activiteit was uiteindelijk de grote reis,
een geweldige mix van strafrechtelijk en andere activiteiten. Hierdoor is de
vereniging ook hechter geworden. Het kroegcollege met de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel was ook een daverend succes. De Ragweek
activiteit met Tillia zeker ook. Ine wil ten slotte haar commissies en bestuur
bedanken. Veel hoogtepunten en dieptepunten. Zij heeft veel vertrouwen in
Layla, die zal het zeker goed doen.

11. Decharge XXIXe Bestuur
Het XXIXe Bestuur wordt gedechargeerd.
12. Installatie XXXe Bestuur
Het XXXe Bestuur wordt als volgt geïnstalleerd:
Praeses: Klaas Nijenhuis
ab Actis: Julia Grubben
Fiscus: Jaap Westenburg
Commissaris Extern: Samantha Bilgi
Commissaris Intern: Elisa van Anraad
Commissaris Sociale Activiteiten: Layla Kramer
Commissaris Lustrum: Thijs Wever
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13. Motivaties en ambities XXXe Bestuur
Alle nieuwe bestuursleden krijgen kort het woord.
Klaas Nijenhuis (praeses): Het is nu aan mij om kort mijn ambities en
motivaties voor volgend jaar toe te lichten. Ad Informandum is een prachtige
vereniging, ik ben er enorm trots op en voel de verantwoordelijkheid om er
een mooi jaar van te maken, met name omdat het een lustrumjaar is. Ik heb
vertrouwen in de mensen met wie ik samen ga werken.
Ik zou graag meer leven in de brouwerij brengen, er moeten meer mensen
aanwezig zijn om een goede conversatie mee aan te gaan. Ton Hol had het
hierover bij de opening van het academisch jaar. Ik geloof daarin. Er is nu een
harde kern, die moeten we behouden, maar ik wil meer mensen aantrekken,
zeker wat criminologen betreft. We hebben een lustrumjaar, die 6000 euro
die over is, dat moet de leden ten goede komen. We verhuizen binnenkort
naar Janskerkhof 3. Het is jammer dat we niet langer op het WPI kunnen
blijven, maar het zij zo. Ik ga het kort houden, maar ik heb in ieder geval veel
plannen voor komend jaar.
Julia Grubben (ab Actis): als eerst wil ik Stacey bedanken voor wat ze heeft
neergezet afgelopen jaar, ze heeft er en topjaar van gemaakt. Voor komend
jaar wil ik kijken wat er mogelijk is voor digitaliseren van het ledenbestand.
De Ad Informatie heb ik al een jaar meegemaakt doordat ik in de commissie
van Stacey zat, ik heb daar een goed voorbeeld gekregen. Zij en haar
voorgangers hebben het blad weten te professionaliseren. Ik wil deze
stijgende lijn voortzetten. Ik zou graag meer externen bij het blad willen
betrekken en een goede balans vinden, zowel tussen strafrecht en
criminologie, als tussen praktijk en wetenschap. Tot slot wil ik het
lezersaantal willen vergroten, door de papieren oplagen te verhogen en het
digitale blad nog actiever te verspreiden.
Jaap Westenburg (fiscus): Bedankt voor jullie vertrouwen in mij. Dank aan
Harm, misschien hoort hij het wel daar in de Verenigde Staten. Ik wil het
goede contact met kantoren koesteren. Helaas wil Allan & Overy aankomend
jaar niet verder met ons, wel zijn er andere samenwerkingsverbanden voor in
de plaats gekomen. Ik werk bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden.
Ik zou daarom graag meer kantoren aan willen schrijven die gespecialiseerd
zijn in detentierecht of andere vormen van bijzonder strafrecht. Daarnaast wil
ik graag iedereen in het bestuur helpen waar nodig. Ik ga graag op jouw
(Charlotte) aanbod in om een keer te gaan zitten en tips uit te wisselen. Ik heb
heel veel zin in het aankomend jaar, het wordt een mooi jaar.
Samantha Bilgi (commissaris extern): Ik ben het er helemaal mee eens om
meer aandacht te vestigen op criminologie, maar zou ook graag andere
vakgebieden, zoals de psychologie, betrekken bij activiteiten, mits het
onderwerp zich daarvoor leent. Ik ga erover nadenken of ik misschien een
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symposium in het Engels ga houden om meer internationale studenten bij de
vereniging te betrekken, met name van de master criminologie.
Vorig jaar was de eerste carrièredag. Misschien wil ik het volgend jaar wat
groter aanpakken, door het af te sluiten met een netwerk-diner. Daarnaast
zou ik graag wat meer algemenere workshops, zoals sollicitatietraining, willen
aanbieden, in plaats van alleen maar workshops die op één specifiek beroep
gericht zijn. Tot slot wil ik alumni gedurende het jaar meer betrekken bij de
vereniging door ze bijvoorbeeld om hulp te vragen bij het organiseren van
symposia etc.
Elisa van Anraad (commissaris intern): Ik wil een balans zoeken tussen "oud
maar goud" en vernieuwing. Gouden oude zoals een bezoek aan de PI, maar
ook wat nieuwe activiteiten: een breder palet aan advocatenkantoren, maar
ook een breder palet aan trainingen (bijvoorbeeld cliëntgesprekken, opstellen
van een pleitnota etc.). We hebben van Hertoghs bijvoorbeeld al goede
geluiden gehoord over masterclasses. Onze voorgangers hebben hier goede
fundering voor gelegd en ik denk dat we er met deze groep en de aantredende
commissies een goed lustrumjaar van kunnen maken.
Layla Kramer (commissaris sociaal): Ik wil een meer actief en divers
ledenbestand. We hebben maandag flink gelobbyd bij de opening van de
master criminologie, dus we hopen dat daar wat uitkomt. Ik vind het
aankomende jaar spannend, maar ik ben een echte pleaser, dus ik denk dat
het wel goed komt. Bedankt ook voor de kritische vragen aan het begin van
deze ALV aan onze voorgangers, blijf dat vooral ook bij ons doen, dat houdt
ons scherp.
Thijs Wever (commissaris lustrum): Als lustrumcommissaris is het mijn taak
om het lustrumjaar tot een succes te maken. Ik heb het genoegen gehad om
met de oud-praeses samengewerkt te mogen hebben vanaf het moment dat ik
door het bestuur gevraagd ben dit te gaan doen. Dit lustrumjaar staat in het
teken van "Recht en Terreur" en de vraag hoe het recht het hoofd kan bieden
aan het terrorisme van de 21e eeuw. Ik heb een geweldige commissie,
waarvan drie nu aanwezig. We zijn al hard bezig en willen het ontzettend
groots aanpakken. Denk eraan: 25 september is de lezing van Dhr. Seebregts.
Wacht niet te lang met inschrijven! Mijn doel is om het hele palet aan
activiteiten van Ad Informandum naar een extra level te tillen in het kader
van het lustrum en meer alumni bij de activiteiten de betrekken.
14. Sluiting vragen/opmerkingen
Er zijn geen vragen meer. De Algemene Ledenvergadering wordt gesloten.
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