	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Algemene Leden Vergadering Ad Informandum
7 september 2016 17:45 uur
Janskerkhof 2-3a lokaal 0.19
Aanwezig
Maarten Ooms, Stacey Schotborgh, Patrick Vermeulen, Luca Wijma, Chiara Massaro, David Winkel,
Jorrit Sijl, Matthijs de Zoete, Hidde van Roosmalen Matthijs Fijnheer, Rebecca Coomans, Sterre van
Hout, Maud Marckelbach, Klaas Nijenhuis, Jaap Westenburg, Samantha Bilgi, Elisa van Anraad,
Layla Kramer, Thijs Wever en Julia Grubben.
Notulisten
Julia Grubben (punt 1 tot en met 14).
Hidde van Roosmalen (punt 15 tot en met 17).

	
  
1. Opening
Klaas opent de vergadering om zes uur.
2. Vaststelling agenda
Agenda wordt doorgenomen. Er zijn geen vragen over.
3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 18-02-2016
De notulen van de vorige ALV zijn uitgedeeld. Iedereen heeft die van te voren op de website in
kunnen zien. Klaas vraagt of mensen vragen en/of opmerking hebben. Die zijn er niet.
4. Goedkeuring kascommissie
Maarten Ooms is de enige aanwezige van de kascommissie en zal namens de gehele commissie het
woord doen. Hij geeft aan dat het financiële jaaroverzicht er duidelijk uitziet. De commissie heeft het
bestuur gewezen op een aantal kleine fouten (verkeerde uitgangspunt) wat de cashflow betreft. Deze
zijn naar behoren gecorrigeerd. Verder zijn er geen noemenswaardige punten. Maarten biedt aan dit
door te nemen met het nieuwe bestuur. De kascommissie gaat akkoord.
5. Evaluatie door Praeses
Het afgelopen jaar vierde Ad Informandum haar dertig jarige bestaan en ik spreek denk ik voor
iedereen als ik stel dat het een bijzonder jaar was. Tekenend voor ons jaar was verdere
professionalisering, zowel op intern als extern gebied. We hebben bijvoorbeeld nieuwe sponsoren
aangetrokken, het ledenbestand opgeschoond. Vooral dit laatste was een vervelende kwestie.
Daarnaast hebben we de relatie met alumni een nieuw leven in geblazen.
Website
Zoals genoemd tijden de ALV van 18/02/2016 beschikt Ad Informandum sinds dit jaar over een
nieuwe website. Hoewel de totstandkoming van deze nieuwe website moeilijk verliep bleek het
nieuwe systeem al snel de tijd en investering waard, AdInformandum.nl trekt meer bezoekers, het
bijhouden van content is vele malen makkelijker en inschrijvingen voor activiteiten verlopen soepel.
Doordat het beheer van de website nu bij de vereniging zelf ligt zullen problemen met administratie
voorkomen worden. Naar verwachting zal de huidige website ten minste drie jaar up to date blijven en
de aankomende besturen de mogelijkheid bieden hun beleid en activiteiten online te verspreiden.
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Comité van Aanbeveling
Met de verhuizing van de site bleek dat enkele onderdelen, op zowel de site als binnen de organisatie
van Ad Informandum, verouderd waren. Het Comité van Aanbeveling was een van deze verouderde
onderdelen en besloten werd dat deze geschrapt werd. Dit betekent uiteraard niet dat het voor de
toekomst niet meer mogelijk is. Dit is een taak voor het 31e bestuur, waar zij geheel vrij in worden
gelaten.
Strafrechtswinkel
Op woensdag 14 september 2016 zal Stichting De Strafrechtswinkel Utrecht haar deuren openen. Bij
de totstandkoming van de SSWU was Ad Informandum nauw betrokken. Naast de gesprekken die AI
met de initiatiefnemers voerde, boden wij de Stichting de mogelijkheid tot het voeren van
sollicitatiegesprekken en bespraken wij de mogelijke samenwerking voor in de toekomst. Die
samenwerking zou onder andere kunnen liggen in het geven van praktijkgerichte trainingen en
lezingen, de invulling hiervan ligt echter geheel in handen van het XXXIe bestuur. De mogelijkheden
zijn in ieder geval groot en ik heb er vertrouwen in dat een samenwerking tussen AI en de SSWU vele
voordelen heeft voor beide partijen.
https://www.duic.nl/algemeen/strafrechtswinkel-utrecht-opent-deuren/
De Stichting Strafrechtswinkel is onlangs geopend. Ad Informandum is bij het opzetten van deze
stichting nauw betrokken, we zijn vanaf het begin met ze in gesprek geweest, hebben ruimte verschaft
en hun vacatures verspreid. Het zou leuk zijn als deze samenwerking op de lange termijn dingen op
kan leveren. Leden kunnen rechtswinkelier worden en we zouden samen cursussen kunnen
organiseren. Dit leek ons een mooie toevoeging voor Ad Informandum.
URSO
Zoals iedere voorzitter van een juridische studievereniging nam ik deel aan het Utrechtse Rechten
Studieverenigingen Overleg. De Universiteit Utrecht liet halverwege het jaar weten dat er dingen
moeten gaan veranderen. Zo willen ze o.a. de verdeling van de subsidies aan de verenigingen zelf
overlaten. Hiervoor is een werkgroep opgericht, waaraan ik heb deelgenomen. Er is veel vergaderd,
maar het plan is uiteindelijk stukgelopen op punten als gedeelde acquisitie. De UU zal het overleg
voor volgend jaar door willen zetten. Het is aan het 31e of ze er aan deel willen nemen.
WPI en Beschermheer Ferry de Jong
Het afgelopen jaar verhuisde AI van het Willem Pompe Instituut naar een nieuwe bestuurskamer op
het JKH 3a, deze verhuizing betekende een minder vanzelfsprekend contact met de medewerkers van
het WPI en onze beschermheer Ferry de Jong. Wat betreft de laatstgenoemde verliep het contact
enigszins chaotisch dit jaar, enkele afspraken werden afgezegd en een symposium waar De Jong als
spreker zou optreden werd afgelast. In juli 2016 had ik echter een prettig gesprek met onze
beschermheer waarin hij aangaf aankomend jaar meer tijd te hebben om zichtbaar als beschermheer
van AI op te treden. Daarnaast zal de aankomende voorzitter weer deelnemen aan de WPIvergaderingen zodat beide partijen op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Het vertrek van AI
bij het WPI betekent dat er meer geïnvesteerd moet worden in de banden met het instituut waar onze
vereniging haar oorsprong heeft. Na mijn gesprek met Ferry de Jong heb ik goede hoop dat onze
relatie met het WPI behouden blijft.
Door onze verhuizing het afgelopen jaar hebben we minder direct contact met WPI en onze
beschermheer Ferry de Jong gehad. Voor de zomer heb ik echt een leuk gesprek met Ferry de Jong
gehad over het aankomende jaar. Hij heeft het de afgelopen tijd erg druk gehad en wil zich aankomend
jaar actiever inzetten voor de vereniging. Het nieuwe bestuur heeft hierover al contact met hem gehad.
Ledenadministratie
Aan het einde van het jaar bleek uit het opstellen van de incasso-opdracht voor het innen van
ledenadministratie dat de afgelopen jaren consistent te weinig ledengeld is binnen gekomen. De
oorzaak hiervoor is dat de ledenadministratie zeer onzorgvuldig is bijgehouden, uitschrijvingen
werden niet doorgevoerd in het systeem, oud-leden werden na een verzoek niet omgezet naar alumni
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en een groot deel van de administratie ontbrak of werd bijgehouden in schriften. Van de ruim 600
leden die wij halverwege het jaar dachten te hebben bleken er aan het eind van het jaar nog maar rond
de 500 over te zijn. Dit was een lastig punt, nu de hoogte van al onze subsidies bepaald wordt aan de
hand van het aantal leden. Als voorzitter ben ik enorm te spreken over het werk dat Julia Grubben als
ab Actis en Jaap Westenburg als Fiscus met betrekking tot het opschonen van de ledenadministratie
hebben verricht. Hoewel er nog berichten binnenkomen van leden die zich naar eigen zeggen al
hadden uitgeschreven is het grootste gedeelte van het probleem nu verholpen. Door direct melding te
maken van de achterstallige administratie bij de faculteit Rechtsgeleerdheid zal het lagere aantal leden
geen consequenties hebben.
Driehoekslezing
Wederom bleek de Driehoekslezing een succes. Het was mijn persoonlijk hoogtepunt van dit jaar! Ik
merkte toen pas hoeveel werk mijn bestuursgenoten verzetten voor het organiseren van een activiteit.
Het was een goede ervaring.
6. Evaluatie door ab Actis
Mijn voornaamste voornemens voor dit bestuursjaar waren het digitaliseren van het ledenbestand en
de stijgende lijn van de Ad Informatie betreft. Wat dit laatste betreft kijk ik terug op een succesvol
jaar. Na wat vertraging met opstarten, had ik als snel een leuke en hardwerkende commissie met wie ik
drie mooie edities heb gemaakt. We hadden dit jaar voor het eerst een columnist: Bart Nooitgedagt.
Hij heeft in de eerste twee edities een column geleverd, rondom de laatste editie heb ik niet meer van
hem vernomen. Vervelend dat het zo afgelopen is, maar desalniettemin een leuk experiment. De
oplage is hetzelfde gebleven.
Het digitaliseren van het ledenbestand hebben we gekoppeld aan het veranderen van de website. We
hebben nu een online bestand en een online aanmelding. Het zal nog wel even duren voordat alle oude
papieren machtigingen weggewerkt zijn, maar er komen er in ieder geval geen nieuwe bij. Bovendien
kunnen we nu naar hartenlust CTRL+F'en.
Wij zijn dit jaar gestuit op een achterstallige administratie van jaren. Veel leden stonden onterecht nog
in ons ledenbestand, maar niet in het bankbestand en enkelen ook andersom. Het heeft ons veel tijd
gekost om dit bij te werken, maar het is grotendeels gelukt. Dit betekent wel dat we gedaald zijn in het
aantal leden. Of beter gezegd: dat we er nooit meer dan 600 gehad hebben. Wij vertrouwen er echter
op dat het 31e zo hard geworven heeft gister dat we dit zo aangevuld hebben! De leden die onterecht
in beide bestanden staan, maar niet aan de bel trekken, hebben wij er uiteraard niet uit weten te halen.
We hopen dat deze zich melden bij het afschrijven van de contributie.
Voor mij zit mijn met zorg geselecteerde opvolger. Hij is een relatief nieuw gezicht voor Ad
Informandum, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij het er prima vanaf zal brengen dit jaar.
Patrick Vemeulen: Goed dat jullie dit uit hebben gezocht. Het is misschien een idee om ieder jaar een
dergelijke check te doen.
Stacey Schotborgh: een aantal jaar geleden zijn we overgestapt naar een ander SEPA-programma
(voor de automatische incasso's). Ligt de fout daar?
Julia Grubben: Nee, de fouten kwamen niet uit een specifieke periode. Het was achterstallig
onderhoud van de afgelopen tien jaar.
Maud: staan er ook adresgegevens in het nieuwe systeem?
Julia: Jazeker!
7. Evaluatie door Fiscus
Het grootste gedeelte van mijn evaluatie komt straks bij het bespreken van het financieel jaarverslag,
maar ikz al nu alvast wat kleine dingen noemen.
We hebben een nieuwe sponsor: Wladimiroff Advocaten. ZE vieren dit jaar hun jubileum en hebben al
een aantal interessante activiteiten op de planning staan. Ik verwacht dat dit een duurzame
samenwerking wordt.
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De nieuwe fiscus, Matthijs Fijnheer, is afgelopen week samen met de nieuwe ab Actis naar Hertoghs
Advocaten geweest, die ons dit jaar voor hetzelfde bedrag blijven sponsoren. Ook DLA Piper en De
Brauw blijven bij hetzelfde bedrag als vorig jaar.
8. Evaluatie door Commissaris Extern
Ik ben heel erg tevreden over het afgelopen jaar. Het jaar hiervoor was ik commissielid bij Patrick, dus
ik wist wel ongeveer wat me te wachten stond. Ik heb hier heel veel van geleerd. Ik ben met name
tevreden over het tweede symposium, dat onverwacht heel erg populair bleek. Jammer genoeg konden
we niet de aula in het Academiegebouw gebruiken, waardoor we heel veel belangstellenden af hebben
moeten wijzen. Hier was weinig aan te doen, omdat het zo onverwacht was.
De carrièredag heb ik inhoudelijk hetzelfde aangepakt als vorig jaar gedaan is. We hadden een ander
soort masterclass: twee advocates kwamen vertellen over hoe het is om een eigen kantoor op te
richten. De dag was minder druk bezocht dan verwacht. Dat maakte het inhoudelijk niet minder leuk.
Het was achteraf niet goed te verklaren waarom er minder mensen zijn gekomen.
Rebecca zal mij volgend jaar opvolgen. Zij heeft al ervaring met organiseren door haar werk in de
commissie van Thijs en bovendien volgt ze de master criminologie, dus ik heb er alle vertrouwen in!
Rebecca gaat me opvolgen.
9. Evaluatie door Commissaris Intern
Ik zal kort van stof proberen te blijven. Vorig jaar deze tijd gaf ik aan een mix van oud en nieuw te
willen regelen, dat is op verschillende punten dit jaar gelukt.
We hebben de banden met Slachtofferhulp aangehaald. We waren toen zelf niet in grote getalen
aanwezig, maar het is zeker iets om in gedachte te houden voor de komende jaren. Ook hebben we het
Pieter Baan Centrum bezocht, hopelijk kan ook dat vastgehouden worden. Voor volgend jaar hebben
we alvast contact gelegd met een TBS Kliniek in Nijmegen (die ons afgelopen jaar i.v.m. een
verbouwing niet konden ontvangen). Wat pleittrainingen betreft, hadden we een breder aanbod: we
hebben een training vonnis schrijven gehad en ook een training over mediation. Er zit tevens een
requireertraining bij het OM in de pijpleiding.
De NSPC blijft een pain in the ass, nu wij als Ad Informandum ieder jaar de voorzitter zijn. Ik heb er
toch wel van genoten, het was leuk om mee te maken. De samenwerking met verschillende partijen is
ieder jaar heel anders. Ik heb dit jaar vernomen dat andere partijen ook geïnteresseerd zijn in
voorzitterschap.
Patrick Vermeulen: Bedoel je andere verenigingen?
Elisa van Anraad: Ja, bijvoorbeeld van de VU Amsterdam. Ik laat dit aan de groep van volgend jaar
over. Wel is het belangrijk om de goede contacten met de Rechtbank Utrecht hierbij niet uit het oog te
verliezen.
Patrick Vermeulen: de samenwerking liep in ons jaar ook lastig. Heb je misschien algemene tips?
Elisa van Anraad: Nee, het is gewoon een kwestie van betrokkenheid (Luca Wijma beaamt dit).
Misschien is het een idee om mensen afzonderlijk verantwoordelijk te maken voor een specifiek
onderdeel, maar het blijft sterk afhankelijk van de persoon die dat jaar de functie vervult. Het is roeien
met de riemen die je hebt, dat zal zo blijven.
Patrick Vermeulen: Verliep de betaling ging goed?
Elisa van Anraad: We hebben een bedrag overgemaakt naar Criminal Intent, dat stond nog van vorig
jaar. De fondsen zijn minder bereid om te blijven betalen. We kregen van U-fonds bijvoorbeeld maar
de helft van wat we normaal gesproken krijgen, dus we hebben andere middelen aan moeten wenden.
De positieve kant daarvan is dat het andere partijen meer betrokken heeft gemaakt (bijvoorbeeld
Universiteit Leiden).
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Patrick Vermeulen: Waren er ook private sponsoren?
Elisa van Anraad: Alleen voor de prijzen. Cleerdin en Hamer hebben wederom een stage geleverd en
Kluwer de wettenbundels.
Luca Wijma: Hebben de verenigingen zelf nog iets ingelegd?
Elisa van Anraad: Iedereen 50 euro, net als voorgaande jaren.
Elisa van Anraad: De afwikkeling blijft lastig en duurt lang, dit is vervelend om over te moeten dragen
aan je opvolger. Daar is echter niet echt een oplossing voor. Een allerlaatste opmerking is nog dat het
een goede zet was om dit jaar twee zalen te regelen, de dag werd zo ingekort.
Wat mijn opvolgster betreft: we ontmoetten elkaar toen we net begonnen bij Ad Informandum. Ik
denk dat het helemaal goed gaat komen Veel succes!
10. Evaluatie door Commissaris Sociale Activiteiten
De vorige keer heb ik het kort gehouden, omdat bijna iedereen lang van stof was. Dit is echter het
laatste moment dat ik er nog toe doe, dus ik heb alles opgeschreven wat ik wilde zeggen. Voordat het
'Laila wie?" weerklinkt, neem ik het er nog even van. Het was op alle fronten in mijn leven een
veelbewogen jaar. Het heeft mijn kille hartje verwarmd om te merken dat Ad Informandum
gerelateerde mensen die ik nog maar kort of helemaal niet zo goed ken, zich om mij bekommerden.
Waarvoor oprechte dank!
Ik moet vandaag reflecteren op de doelen die ik mijzelf heb gesteld.
Een daarvan was "meer leden op de borrel". We moesten op zoek naar een nieuwe locatie voor onze
borrels. Gedurende het jaar hebben we onze ledenborrels een soort van afgeschaft en bijna alleen maar
kroegcolleges georganiseerd. Deze waren wel allemaal druk bezocht. Ik heb heel veel zin om in mijn
glitterpak naar jullie borrel te komen. Verder had ik me voorgenomen om meer criminologen naar de
activiteiten te laten komen. Voorgaande jaren waren dat er nul, nu zijn er ongeveer 6 criminologen
aanwezig geweest. Een bescheiden succesje.
Hoewel ik de grote buitenlandreis met angst en beven tegemoet zag (gaat men op tijd komen, is
iedereen enthousiast over en geïnteresseerd in de activiteiten?) en er zelfs even is getwijfeld of we het
vanwege alle politieke onrust moesten laten doorgaan, was dit zonder twijfel het hoogtepunt van mijn
bestuursjaar. We togen naar het verrassend exotische Istanbul. In samenspraak met mijn lieve
reiscommissie aan wie ik heel veel heb te danken werd al snel besloten dat de educatieve
ochtendactiviteiten verplicht waren, maar het middagprogramma optioneel en deze laissez-faireattitude wierp direct zijn vruchten af en leidde tot een ongedwongen sfeer én reis. .. was de sfeer
direct heel ontspannen en de rest van de reis ook.
Nu is het na een stressvol jaar van locaties voor het kroegcollege weten te ritselen, dwarse sprekers,
matig bezochte ledenborrels, honderden uren aan vergaderingen, discussies en ergernissen, maar ook
ontzettend veel plezier en gelach tijd om het stokje over te dragen. Lieve Maud, je hebt geen idee wat
je te wachten staat. Dit jaar ga je Adje Info ademen en leven. Ik prijs mezelf gelukkig. Mijn opvolgster
is namelijk nog veel charmanter dan ik, loopt al meer dan twee jaar mee bij Ad Informandum en lijkt
bovendien een stuk minder neurotisch en meer relaxt dan dat ik ben. Dat zijn eigenschappen waar je
dit jaar heel wat aan zult hebben, geloof me!
Ik kan niet wachten om te zien wat jullie ervan gaan maken. En jullie kunnen er maar beter wat moois
van maken, want ik hou jullie in de gaten. Mochten jullie niet weten waar je de contributie aan moet
besteden, dan zou ik graag een suggestie van de hand willen doen. Ik opper bij dezen om het in een
nieuwe penning te steken. Die van mij viel immers vorig jaar al van ellende uit elkaar ;)
Alle succes en liefs voor het komende jaar!
11. Toelichting commissaris Lustrum
Als laatste in de rij zal ik proberen om het kort te houden. Dit jaar vierde Ad Informandum een
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lustrumjaar. Begin van vorig jaar vormde ik samen met Maarten een commissie om dit lustrum vorm
te geven en van daaruit hebben we de commissie verder samengesteld. Ons doel was om
gedenkwaardige activiteiten met zoveel mogelijk alumni te organiseren.
Allereerst hadden we de lezing van Seebregts met aansluitend een rondvaart. Dit was zeer geslaagd.
Daarna was er een lezing bij advocatenkantoor De Roos en Pen met aansluitend een schietsessie. Dit
bleek zo populair dat er zelfs mensen (noodgedwongen) buitengesloten werden.
Eind 2015 ontstond er wat tramalant binnen de commissie. Commissielid Rebecca Vermeulen verliet
de commissie en er moest vervanging gevonden worden. Dit werd Rebecca 2, die nu zonder meer
Rebecca 1 is geworden! [Rebecca Coomans zit nu in het bestuur van Ad Informandum].
In juni organiseerden wij het lustrumdiner. Iedereen was het er over eens dat het uitermate geslaagd en
zeker voor herhaling vatbaar. De laatste activiteit was een bezoek aan de elfde luchtmobiele brigade.
Dit was echt heel erg leuk. We zijn ontzettend afgebeuld en op onze plaats gezet. Ik denk dat de
aanwezigen hier veel van geleerd hebben.
Twee van mijn commissieleden gaan bestuur doen. Ik ben erg trots op ze. Ik heb zelf geen opvolger,
maar nu jullie bestuur gaan doen is dat ook helemaal niet nodig!
11. Toelichting financieel jaarverslag door Fiscus
Alle aanwezigen krijgen het financieel jaarverslag te zien. Jaap Westenburg neemt deze puntsgewijs
door. Hieronder de punten waar stil bij werd gestaan.
•   Kosten van de constitutieborrel waren erg fors. Met het XXX1e bestuur is afgesproken dat dit
eenmalig was (i.v.m. lustrumjaar).
•   We hebben veel kosten gemaakt voor de website. Een gedeelte is een betaling voor het
bouwen van de nieuwe en een gedeelte is het afbetalen en uitkopen van de oude beheerder, die
de jaren daarvoor nooit betaald is voor zijn werk. Deze kosten zijn eenmalig en wij
verwachten vele jaren van deze nieuwe website te kunnen profiteren.
•   Voor de nieuwe bestuurskamer hebben wij e.e.a. moeten kopen aan kantoorartikelen.
•   Onze vaste lasten zijn omhoog gegaan: de SEPA-kosten (automatische incasso) en
verzekeringen.
•   Voor de commissiebedankdag hebben we iets meer uitgegeven dan begroot omdat er wat geld
over was en er meer commissieleden waren dan in eerste instantie voorzien.
•   De pleittrainingen zijn op nul euro blijven steken!
•   Voor de carrièredag zaten we ruim onder het begrote bedrag.
•   De Driehoekslezing is duurder uitgevallen dan verwacht, dit kwam met name door de
catering.
•   De kroegcolleges waren relatief duur door het vergoeden van de reiskosten en de kosten voor
Mr. Leonie (eerste kroegcollege van het jaar).
•   De mini-buitenlandreis is duurder uitgevallen dan verwacht door communicatieproblemen
tussen commissie en fiscus. Dit is gecompenseerd met de grote buitenlandreis, waarvoor we
onder de begroting zijn gebleven. Hiervan wordt tevens een bedrag naar de leden teruggestort
(30 euro).
•   Ook dit jaar hebben wij geld opzij gezet voor het volgende lustrum!
•   De onvoorzienbare kosten zijn dit jaar hoog uitgevallen. Hierin zit het betalen van de
websitebeheerder, een rondje drankjes na de halfjaarlijkse ALV, de kosten van de WPI borrel
(idee voor 31e bestuur: hiervoor een nieuwe post oprichten), de kosten voor de InDesign
cursus van Julia en de kosten voor de lezing in samenwerking met Eggens.
•   Er zijn dit jaar achterstallige betalingen van het vorige boekjaar teruggestort: o.a. een bedrag
dat deelnemers van de Grote buitenlandreis terugkregen, een betaling aan Criminal Intent
i.v.m. de NSPC en een betaling aan Vevanos van de vorige driehoekslezing. Bovendien heeft
De Brauw een aantal jaar gelden hun sponsporbedrag (750 euro) dubbel overgemaakt. Dit is
nu teruggestort.
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Patrick Vermeulen: er staat vrij veel geld op spaarrekeningen bv. voor het lustrum). Hebben
jullie er wel eens over gedacht om dat vast te zetten?
Matthijs de Zoete: je moet het dan vaak voor echt langere tijd vastzetten, dit kan een probleem
zijn.
Maarten Ooms: het is een goed idee voor het volgende bestuur om hierover na te denken.
Jaap Westenburg: Matthijs is een hele goede opvolger dat weet ik zeker. Heel veel succes en
bellen mag altijd!
12. Introductie Kandidaatsbestuur XXXI
De kandidaatsbestuursleden worden voorgesteld:
Matthijs de Zoete - Praeses
Hidde van Roosmalen – ab Actis
Matthijs Fijnheer - Fiscus
Rebecca Coomans – Commissaris Extern
Sterre van Hout – Commissaris Intern
Maud Marckelbach – Commissaris Sociaal
13. Decharge XXXe Bestuur en 14. Installatie XXXIe Bestuur
Klaas Nijenhuis dechargeert het XXXe bestuur en installeert het XXXIe bestuur.
15. Motivaties en ambities XXXIe Bestuur
Matthijs de Zoete, de nieuwe Praeses van Ad Informandum, moet nog even wennen aan de nieuwe
verplichtingen, maar gaat met goede moed en veel ambities het jaar tegemoet. Allereerst bedankt hij
nog eenmaal het XXXe bestuur der Ad Informandum voor alle inzet die zij hebben getoond het
afgelopen collegejaar. Wij willen graag op de ingeslagen weg voortborduren, nu deze ingeslagen weg
de juiste weg is voor Ad Informandum. Daarvoor is vereist een verdere professionalisering van de
vereniging. Een lange-termijn plan is daarvoor opgesteld, waarin één van de pijlers betreft het
verkrijgen van meer naamsbekendheid. Voorgesteld is dan ook om bijvoorbeeld symposia te
organiseren waaraan een bepaalde naam (zoals van een advocatenkantoor) wordt gekoppeld. Ook
wordt het opstellen van een excellent-programma voorgesteld, hetgeen kan zorgen voor betere
ledenbinding en een extra dimensie aan de diensten die Ad Informandum kan bewijzen aan haar leden.
We gaan ook intensief samenwerken met verenigingen die met ons op gedeelde grond staan, zoals de
JSVU. Een goed voorbeeld hiervan betreft het met de JSVU georganiseerde symposium waar Gerard
Spong een van de sprekers zal zijn. Voorts zal een accent worden gelegd op een beleid van actieve
acquisitie door de sponsor- en promotiecommissie.
Hidde van Roosmalen, de nieuwe ab Actis van Ad Informandum, kijkt met genoegen uit naar het
aankomende collegejaar. Ook nog eenmaal dank aan het XXXe en mijn voorganger, Julia Grubben,
die veel werk heeft verzet om mooie edities van de Ad Informandum uit te brengen en het
ledensysteem op te hevelen naar standaarden die horen bij de moderne tijd. In het komende jaar ga ik
ervoor zorgen dat de vereniging intern goed functioneert en dat het bestuur en commissies met elkaar
op een efficiënte wijze communiceren. Daarnaast is al goed werk verzet met betrekking tot het werven
van commissieleden, en heb ik er vertrouwen in dat ook ik drie prachtige edities van de Ad Informatie
ga uitbrengen dit jaar, waarbij ik de nadruk zal leggen op inhoudelijke stukken die te maken hebben
met zowel strafrecht als criminologie. Daarnaast ga ik proberen het door Julia geviseerde systeem voor
mijn voorganger vrij van fouten te krijgen, waardoor Ad Informandum op de lange termijn op een
consequente en systematische manier haar ledenbestand kan beheren. Tot slot heb ik er veel zin in om
met mijn bestuur een mooi jaar ervan te maken, met veel borrels en inhoudelijke activiteiten.
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Matthijs Fijnheer, de nieuwe fiscus van Ad Informandum, wilt de nadruk leggen op structurele
verbeteringen als het gaat om meer naamsbekendheid voor de vereniging. Hiervoor zal het Excellent
Programma (al eerder genoemd) een van de belangrijkste pijlers zijn. Ook wilt de fiscus de nauwe
samenwerkingen met de strafrechtswinkel voortzetten, alsmede met onze sponsoren, om op deze
manier innovatieve activiteiten neer te zetten voor onze leden. Tot slot benadrukt de fiscus het belang
van de relaties die wij nu hebben met onze sponsoren, deze moeten goed gehouden worden.
Rebecca Coomans, de nieuwe commissaris extern van Ad Informandum, hoopt het niveau van haar
voorganger Samantha te evenaren. De eerste aanzet daarvoor is reeds gezet: de JSVU en Ad
Informandum hebben een symposium georganiseerd met Gerard Spong, de bekende strafpleiter. Het
symposium daarna moet meer criminologisch georiënteerde onderwerpen bevatten, nu de nieuwe
commissaris extern juist de wisselwerking tussen enerzijds strafrecht en anderzijds criminologie als
het unique selling point van onze vereniging ziet. De hoop wordt uitgesproken om te slagen in het
aantrekken van grote namen met betrekking tot onze activiteiten. Tot slot nogmaals de wens
uitgesproken om een alumnidiner te organiseren. Afgelopen jaar was dit jaar een daverend succes.
Sterre van Hout, de nieuwe commissaris intern, heeft onwijs veel zin in het aankomende jaar als
bestuurslid van Ad Informandum. Zij ziet potentiële verbetering als het gaat om meer ledenbinding en
aantrekkingskracht met betrekking tot activiteiten. Hiervoor moet promotie beter gecoördineerd
worden, en in samenwerking met de daarvoor ingerichte commissie gaat dit helemaal goedkomen.
Daarnaast wordt geopperd een ideeën box op bijvoorbeeld de site in te richten, om op deze manier de
input van leden op hoger niveau te waarden. Tot slot nog een woord van dank aan Elisa, vanwege de
door haar georganiseerde activiteiten, welke van hoog niveau waren.
Maud Marckelbach, de nieuwe commissaris sociaal van Ad Informandum, heeft eveneens lof voor
haar voorganger. Een mooie weg is ingeslagen door Layla. Maud ziet in dat we meer moeten doen om
ook criminologiestudenten aan te trekken, een mogelijkheid daarvoor zou een Engels kroegcollege
zijn. Bekeken wordt of daar animo voor is. Daarnaast willen we de harde kern groter maken, zodat we
een nog dynamischere vereniging worden. De verhuizing van de Mancave naar Cafe ’t Pandje is
daarvoor een mooi begin, nu dat een prettige locatie is voor gezellige borrels. Ook het eerste
kroegcollege is onderweg. Tot slot het vertrouwen uitgesproken in het komende jaar met het nieuwe
bestuur: het wordt een mooi jaar.
16. Vragen/opmerkingen
Layla: Denk eraan dat commissies soms kleiner worden dan dat je daadwerkelijk voor ogen hebt.
Luca: Hoe kijken we aan tegen het excellent programma nu de reguliere opleiding steeds meer
verdwijnt. Fiscus: nog niet helemaal zeker c.q. de invulling staat niet vast. We gaan nog eens goed
kijken wat de mogelijkheden zijn. Tip: kijk naar Urios. Vraag: hoe zien de sponsorpakketten er
eigenlijk uit? Fiscus: Die zijn vrij specifiek, en worden per sponsor apart onderhandeld op dit moment.
We willen wel naar een uniforme aanpak, maar dat is niet altijd mogelijk gezien de wensen van onze
sponsoren. Sommige zaken, zoals symposia, staan er vanwege de aard van deze activiteiten niet in.
17. Sluiting
Matthijs sluit de vergadering om exact 19.12 uur. Bedankt allen voor jullie komst.

Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen

	
  
	
  

Ad Informandum
Janskerkhof 2-3a
Kamer 0.23
3512 BK Utrecht
tel. 030-2538433

