	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Agenda Algemene Ledenvergadering	
  
Studievereniging Ad Informandum	
  
donderdag 18 februari 2016 	
  
	
  
Agenda	
  
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring notulen 10-09-2015
4. Goedkeuring kascommissie
5. Evaluatie en planning XXXe Bestuur
5.1 Praeses Klaas Nijenhuis
5.2 ab Actis Julia Grubben
5.3 Fiscus Jaap Westenburg
5.4 Commissaris Extern Samantha Bilgi
5.5 Commissaris Intern Elisa van Anraad
5.6 Commissaris Sociale Activiteiten Layla Kramer
5.7 Commissaris Lustrum Thijs Wever
6. Vragen/opmerkingen
7. Sluiting	
  
Aanwezig: Bart van Dam, Julien Engelsman, Charlotte de Lange, Luca Wijma, Jesse
Oberdorf, Simone Trouwborst, Maud Marckelbach, Chiara Massaro, Harm van Schaijk,
Patrick Vermeulen, Maarten Ooms, Thijs Wever, Elisa van Anraad, Jaap Westenburg, Klaas
Nijenhuis, Samantha Bilgi, Layla Kramer en Julia Grubben	
  
Notulist: Julia Grubben	
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1. Opening
De vergadering wordt om 19.27 geopend.
Klaas Nijenhuis: Goedenavond iedereen, bij de ALV van Ad Informandum. Wat fijn dat jullie
er allemaal zijn. Wij beginnen vandaag met het vaststellen van de agenda. 	
  
Beginnen met vaststellen agenda. 	
  
	
  
	
  
2. Vaststelling agenda
De agenda (zie hierboven) wordt doorgenomen en vastgesteld.	
  
	
  
3. Goedkeuring notulen 10-09-2015
Klaas Nijenhuis: Op 10 september 2015 werden wij als bestuursleden ingesteld. Het XXIXe
bestuur heeft toen zijn jaar geëvalueerd. Helaas waren Harm en Stacey er destijds niet bij. De
notulen kunnen jullie allemaal doorkijken. Zijn er nog opmerkingen over?	
  
Patrick Vermeulen: zeer mooie notulen. 	
  
De notulen worden vastgesteld. 	
  
	
  
4. Goedkeuring kascommissie
Klaas Nijenhuis: Jaap Westenburg (fiscus) heeft Harm van Schaijk en Maarten Ooms
benaderd om dit jaar de kascommissie te vormen. Het is gebruikelijk dat de twee fiscus van
de afgelopen jaren de kascommissie vormen. Dit jaar zal dit anders zijn. Maarten Ooms
maakt dit jaar als praeses van het XXIXe bestuur (2014-2015) deel uit van de kascommissie. 	
  
Nadat Klaas Nijenhuis hen vraagt of ze deel willen uit maken van de kascommissie, wordt er
door de aanwezige leden gestemd. Zowel Maarten Ooms als Harm van Schaijk worden
unaniem ingesteld als leden van de kascommissie. 	
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5. Evaluatie en planning XXXe Bestuur
Klaas Nijenhuis: we gaan over naar de evaluaties van de bestuursleden. Dit zal iets langer
gaan duren.	
  
5.1 Praeses Klaas Nijenhuis
Klaas Nijenhuis: we hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en zijn na de installatie gelijk
aan de slag gegaan. Mijn doelen waren in september het vergroten van de zichtbaarheid van
de vereniging, zowel voor harde kern, als voor niet-actieve leden en zelfs voor niet-leden. We
hebben bijna honderd nieuwe aanmeldingen gehad in het begin van het jaar. Dit is goed terug
te zien in de commissies, waar veel nieuwe leden in zitten. Daar ben ik zelf erg blij mee. We
zitten nu in totaal over de 600 leden. We kunnen niet al die leden actief krijgen, dit is ons
althans nog niet gelukt. 	
  
	
  
Klaas Nijenhuis: Een positief punt is dat de subsidie vanuit de universiteit omhoog is gegaan
vanwege het gestegen ledenaantal. Ik had me voorgenomen om nieuwe
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een mooie uitwerking daarvan is de verhuizing naar
Janskerkhof 2-3a, waar alle studieverenigingen vlak bij elkaar een kamer hebben. Omdat er
binnen het URSO-overleg veel speelt, en omdat we makkelijk bij elkaar binnenlopen, wordt
het contact tussen de verenigingen geïntensiveerd. 	
  
	
  
Dit is belangrijk voor Ad Informandum, maar ook voor de manier waarop de universiteit de
studieverenigingen graag samen ziet werken. 	
  
	
  
Klaas Nijenhuis: Daarnaast zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met de
Strafrechtswinkel Utrecht. Dit is een nieuwe stichting, aangestuurd door twee jonge
advocaten uit Amsterdam. Het net aangestelde eerste bestuur presenteert 3 maart a.s. zijn
beleidsplan. Wij zijn benaderd door oprichters voor een samenwerking. We willen ons
daarbij vooral richten op praktijkgerichte trainingen en lezingen die zowel rechtswinkeliers
als leden aanspreken.
Harm van Schaijk : wat houdt het precies in?
Klaas Nijenhuis: in Amsterdam bestaat de strafrechtswinkel al drie jaar, ze bieden kosteloze
bijstand in strafrechtzaken en hebben er al flink wat op hun naam staan.
Harm van Schaijk: ik heb daar gezeten, het liep destijds niet echt storm.
Klaas Nijenhuis: Dat is nog even afwachten. Het eerste bestuur is net ingesteld, zij moeten
alles nog vormgeven en zullen daar even de tijd voor nodig hebben.
Harm van Schaijk: zijn dit studenten?
	
  
Klaas Nijenhuis: Ja, maar ze staan onder begeleiding van advocaten. Steeds meer kantoren
wijzen kleine zaken af, de bedoeling is dat deze zaken doorgespeeld worden naar de
strafrechtswinkel. Grotere problemen die bij de strafrechtswinkel naar boven komen, worden
juist weer terug gestuurd naar de advocatenkantoren. Zo krijg je een uitwisseling van
clienten, dit is een mooie kans voor studenten die het strafrecht in willen. 	
  
	
  
Klaas Nijenhuis: Er is ook een samenwerkingsverband met Criminologisch Netwerk
Nederland (CNN). Dit zijn afgestudeerden en studenten vanuit Amsterdam. Ik denk dat die
samenwerking nog meer vorm kan krijgen. Zij zijn vorig jaar pas opgericht en moeten hier in
Utrecht bij studenten criminologie nog meer naamsbekendheid krijgen. 	
  
Een ander doel dat ik mezelf gesteld had was het vinden van een balans tussen criminologie
en strafrecht. Met Layla in het bestuur begint het er goed uit te zien. We hebben veel
criminologische kroegcolleges, zeker in het komende half jaar. We hopen dan ook meer
criminologiestudenten naar die activiteiten te kunnen trekken. 	
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Zoals eerder gezegd zijn we verhuisd van het WPI naar Janskerkhof 2-3a, we zitten dus niet
langer tussen de docenten. Het is tot nu toe niet gelukt een afspraak te maken met Prof. mr.
Kristen en Prof. dr. De Jong. Wij denken dat dit komt omdat ze beide erg druk zijn. We zullen
ze tegen het einde van dit collegejaar uitnodigen voor een borrel. 	
  
Dit weekend krijgen we een nieuwe website. Het blijft staan op dezelfde domeinnaam. Dit is
een lang proces geweest, dat toch zeker enkele maanden heeft geduurd. De originele website
was verspreid over verschillende personen: bouw, beheer en financiën werden steeds door
iemand anders gedaan. Het was een expeditie in spelonken van het internet om iedereen
terug te vinden, het heeft me zelfs op een Ford Fiësta forum gebracht. Inmiddels is het gelukt
en heeft Bobby Constantinescu een nieuwe website gebouwd die in ons eigen beheer is.
Harm van Schaijk: Heeft hij dit geheel vrijwillig gedaan?	
  
Klaas Nijenhuis: Nee, maar wel voor een zeer schappelijk bedrag
Harm van Schaijk: Is Ard Bahlman nu betaald?
Jaap Westenburg: Ja, daar kom ik zo op. 	
  
	
  
Klaas Nijenhuis: We zijn aan het begin van het jaar bij elkaar gegooid en ik denk dat we het
aardig doen. Het harde werk van het afgelopen jaar laat zich zien in de planning voor het
komende half jaar. Voor mij wacht nog de driehoekslezing en de dagelijkse leiding.
Maarten Ooms: Hoe ben je van plan om verhoudingen met WPI te herstellen? Is dit niet
lastig als het contact met Ferry de Jong als bruggenbouwer en beschermheer moeilijker
verloopt?
Klaas Nijenhuis: Het is een misverstand dat het contact met het WPI niet goed zou zijn, dat
verloopt juist erg goed. Alleen het plannen van een afspraak met Dhr. Kristen en Dhr. De
Jong is niet gelukt. In de tussentijd hebben we natuurlijk wel contact gehad met docenten.
Voor het plannen van verschillende activiteiten, maar we hebben elkaar ook gesproken als we
elkaar tegen kwamen.
Maarten Ooms: Je zou ook nog Dhr. Kelk aan zijn jasje kunnen trekken.
Klaas Nijenhuis: We hebben Dhr. Kelk gezien en gesproken bij het 80-jarig bestaan van het
WPI, bij de oratie van Dhr. De Jong en natuurlijk ook in de wandelgangen. 	
  
	
  
Het contact met hem is prima. Het is alleen jammer dat het gebruikelijke etentje met de
beschermheer niet is doorgegaan.	
  
Patrick Vermeulen: Dit inderdaad jammer, maar daar geef ik jullie niet de schuld van. Verder
zei je dat je de actieve kern wilde vergroten. Wat heb je daaraan gedaan? Ik merk dat je er
niet tevreden over bent.
Klaas Nijenhuis: Ik ben helemaal niet ontevreden, en het vegroten van de actieve kern is
zeker gelukt. De opkomst bij kroegcolleges en ledenborrels is flink omhoog gegaan.
Patrick Vermeulen: ook studenten criminologie?
Klaas Nijenhuis: Nee, dat is lastiger, het zijn toch vooral rechtenstudenten. Criminologie
studenten hebben vaak hun bachelor niet in Utrecht gevolgd, staan wat verder weg van Ad
Informandum af en zijn vaak ook al wat ouder. Voor de aankomende kroegcolleges gaan we
nog actiever promoten onder criminologiestudenten. Een ander probleem is dat veel student
Engelstalig zijn, terwijl juist veel kroegcolleges in het Nederlands zijn.
Patrick Vermeulen: Kroegcolleges kunnen toch ook in het Engels gegeven worden? Iedereen
begrijpt dat.	
  
Klaas Nijenhuis: dit maakt het wel minder toegankelijk voor bachelorstudenten, bovendien
kunnen we niet alle sprekers vragen hun verhaal in het Engels te houden. 	
  
Julien Engelsman: Ik vond het verhaal van Klaas juist erg positief klinken. De opkomst bij de
borrels is erg hoog, jullie doen het super goed. 	
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5.2 ab Actis Julia Grubben
Julia Grubben: Ik zal ook even kort vertellen waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest.
Er is tot nu toe één Ad Informatie uitgebracht. Dit was iets later dan verwacht omdat ik wat
opstartproblemen had met mijn commissie. Ik wilde toen liever even wachten en een blad
uitbrengen waar we achter stonden, dan gehaast een de eerste editie in elkaar te zetten. Ik
wilde graag een balans tussen wetenschap en praktijk, dit is naar mijn idee goed gelukt. Er
staan bijvoorbeeld interviews in met een aantal promovendi van het WPI. Bovendien hebben
we dit jaar een columnist, Bart Nooitgedagt, advocaat bij De Roos en Pen en voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Mijn
commissie is hard bezig de tweede editie af te ronden, deze kunnen jullie binnenkort
verwachten. 	
  
	
  
Julia Grubben: Wat het ledenbestand en de administratie betreft hebben we het een en ander
veranderd. Jaap en ik zijn erg lang bezig geweest met stornerende leden, sommige van hen
bleken al jaren te storneren. Wij hebben een grote schoonmaak gehouden en hen uit het
systeem gehaald. Bovendien hebben we stappen gezet naar het digitaliseren van het
ledenbestand. Nadat we zijn overgestapt op de nieuwe website, zullen wij niet meer werken
met papieren machtigingen, maar alles digitaal doen. Dit is een stuk makkelijker voor
onszelf, maar ook voor onze leden. 	
  
	
  
Harm van Schaijk: Zijn er nog problemen geweest met stornerende leden die jullie erop
wezen dat je per maand kon opzeggen? Die dus de maanden wilden verrekenen.
Julia Grubben: Nee, dat hebben we eigenlijk niet gezien dit jaar. Voornamelijk leden die zich
afgemeld hadden en zich niet realiseerden dat de afschrijving in augustus van het voorgaande
jaar was. 	
  
	
  
	
  
5.3 Fiscus Jaap Westenburg	
  
Jaap Westenburg: Allereerst wil ik wat vertellen over de sponsoren dit jaar. Ik heb samen met
Rick Kaspers verschillende kantoren benaderd, maar als snel bleek dat dit in
september/oktober te laat is, zij hebben hun sponsorgelden dan al verdeeld. Je moet ze dus
in mei/juni al benaderen. Wij zullen dat dit voorjaar dus al gaan doen, op een gegeven
moment in samenwerking met de nieuwe fiscus.	
  
De kantoren die ons sponsoren zijn Hertoghs, DLA Piper en De Brauw. Hertoghs heeft haar
bijdrage verlaagd. DLA Piper wil vooral naamsbekendheid door het plaatsen van een logo op
de website en met De Brauw hebben we geen vast contract. Zij plaatsen wel af en toe
vacatures waar we geld voor ontvangen.	
  
Het geld van de universiteit is inmiddels ontvangen en ook U-fonds hebben al uitbetaald,
bijvoorbeeld voor het eerste symposium. 	
  
	
  
Jaap Westenburg: wat de uitgaven betreft, lopen we even alle posten langs en benoemen we
eventuele veranderingen.	
  
De constitutieborrel heeft dit jaar veel gekost, er was een hoge opkomst en alles was goed
geregeld.	
  
De kosten voor de website bestaan uit de bouw van de nieuwe website en de jaarlijkse
onderhoudskosten hiervan.	
  
De maandelijkse vaste lasten, voor de bank en verzekeringen et cetera, zijn iets omhoog
gegaan.	
  
We hebben besloten iets minder uit te geven aan de commissiebedankdag.	
  
We wilden in eerste instantie niet veel geld uitgeven aan lezingen. Tot nu toe zijn alle
sprekers, op één na, voor niets gekomen. Alleen Mr. Leonie heeft ons geld gekost.	
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De bijdrage van Ad Informandum voor de buitenlandreizen is aanzienlijk verhoogd. Dit komt
omdat we leden in het lustrumjaar iets terug wilden geven. Het zijn spectaculaire
bestemmingen geworden (Dublin en Istanbul) en de mini-buitenlandreis is bijvoorbeeld ook
met een dag verlengd.	
  
We sparen dit jaar uiteraard ook voor het volgende lustrum.	
  
Voor de onvoorziene kosten staat er dit jaar een groot bedrag. Hiervan is de beheerder van de
oude website uitgekocht. Bovendien hebben we een bedrag terugbetaald aan Criminal Intent,
die hier vanuit de organisatie van de NSPC nog recht op hadden. De rest houden we voor
echte onvoorziene kosten, dit is ruim begroot.	
  
Harm van Schaijk: Criminal Intent heeft geen recht op dit bedrag.	
  
Elisa van Anraad: Dit is voor de NSPC door U-fonds aan ons uitgekeerd, maar niet terecht
gekomen bij de fiscus van de NSPC (Criminal Intent). Het geld gaat dus niet naar Criminal
Intent, maar is ten behoeve van de NSPC. Het stond wel degelijk onterecht op onze rekening.	
  
Harm van Schaijk: dan begreep ik het verkeerd. Het geld is niet voor de vereniging zelf. 	
  
	
  
	
  
Maarten Ooms: De constitutieborrel heeft veel gekost, dit is prima voor een lustrumjaar,
maar het moet geen precedentwerking hebben op volgende besturen. Jaap Westenburg: Dit
is een goed punt, ik ga dit duidelijk doorgeven aan mijn opvolger.	
  
Charlotte de Lange: Een nieuwe fiscus kijkt bij het maken van zijn begroting wel naar eerdere
begrotingen, niet alleen die van het voorgaande jaar. Je opvolger heeft dat dus wel door. Het
aantal mensen dat komt groeit ook, je wilt hen ook gewoon wat te bieden hebben.	
  
	
  
Jaap Westenburg: We bekijken nu nog even de begrotingen van de reis naar Dublin en van
het eerste symposium. We hebben exploitatietekort in de afrekening van de Dublinreis. Dit
komt door het openbaar vervoer, dat uiteindelijk duurder bleek dan verwacht. Wij zullen dit
bijbetalen en tijdens de volgende buitenlandreis duidelijker communiceren. De
reiscommissie vraagt hoe dit heeft kunnen gebeuren, Jaap antwoordt dat er iets niet goed is
gegaan met het " vooruit" boeken en dat hij, samen met de reiscommissie nauwkeuriger zal
zijn in Istanbul.	
  
	
  
	
  
5.4 Commissaris Extern Samantha Bilgi
Samantha Bilgi: Ik heb op dit moment één symposium achter de rug, over mensensmokkel in
het licht van de toegenomen vluchtelingenstroom. Dit symposium sloot goed aan bij mijn
doelen. Ik wilde meer diversiteit in het publiek hebben. Dit onderwerp leende zich daar goed
voor: het is voor iedereen goed te begrijpen. De voorbereidingen verliepen soepel, er waren
veel inschrijvingen en het publiek was divers. Het was jammer dat we van niet-juristen
hebben begrepen dat het verhaal van de advocaat te juridisch was. Voor het volgende
symposium willen we de sprekers nog duidelijker meegeven dat er niet alleen juristen in de
zaal zitten. Verder viel het me op dat er veel minder mensen op komen dagen dan zich
ingeschreven hebben. Voor het volgende symposium gaan we naar een kleinere zaal. Ik ga het
risico nemen om niet de inschrijvingen gelijk stop te zetten als we de maximale capaciteit van
de zaal hebben bereikt.
Patrick Vermeulen: Je kunt een marge van 10% aanhouden. Nog een tip: had je alle sprekers
gevraagd een powerpoint van te voren op te sturen?
Samantha Bilgi: Sommige hadden dat van te voren opgestuurd, maar niet iedereen had een
powerpoint.
Patrick Vermeulen: Je kunt daar gewoon naar vragen, het is standard practice als je een
lezing geeft. Verder was het super. 	
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Samantha Bilgi: Het onderwerp voor het volgende symposium is al bekend, dat wordt over
ongeveer een week bekend gemaakt. De carrièredag willen we qua opzet hetzelfde houden dit
jaar, maar loskoppelen van de alumniborrel. In verband met het lustrum willen we de
alumniactiviteit groter opzetten. Thijs vertelt hier meer over.
	
  
	
  
5.5 Commissaris Intern Elisa van Anraad
Elisa van Anraad: Zoals jullie konden lezen in de notulen van de afgelopen ALV was mijn
voornaamste doel: oud maar goud behouden en daarnaast wat vernieuwing. Ik zal dit
toelichten aan de hand van mijn evaluatie en planning. Een goed voorbeeld van "oud maar
goud" is de pleittraining bij Ausma De Jong Advocaten: hier gaan we ieder jaar steevast
naartoe en dat is altijd hartstikke gezellig. Dit jaar was de opkomst goed, er waren veel
eerstejaars bij. Dapper dat ze zo actief meededen met pleiten. 	
  
Ook dit jaar hebben we hier in Utrecht een pleittraining gehad van Spong Advocaten.
Vernieuwend hieraan was dat er gekeken is naar de rol van de advocaat in de verschillende
fasen van het strafproces.	
  
Wat excursies betreft hebben we wederom de penitentiaire inrichting in Nieuwegein bezocht.
Dit zat binnen mum van tijd vol en er is opnieuw met veel verve een rondleiding gegeven.
Nieuwe activiteiten waren er dit jaar ook genoeg. We hebben een bezoek gebracht aan
Slachtofferhulp. Zij vonden het zelf ook erg leuk, het was de eerste keer dat ze zoiets deden en
stonden te springen om een nieuwe afspraak te maken. Dit contact moeten we dus warm
houden. 	
  
Jammer was dat zij, omdat het last minute geregeld is, alleen op maandagmiddag konden.
Veel leden hadden toen gewoon college, dus de opkomst was laag. 	
  
We zijn in november naar het Hof van Assissen in Antwerpen gegaan en hebben daar een
zittingsdag met juryrechtspraak bijgewoond. Het was een hele onderneming om er te komen,
maar leden vonden dit helemaal niet erg: de excursie zat heel erg snel vol. Jammer was dat
het proces heel erg lang duurde, waardoor we bijna vier uur naar de officier van justitie
hebben geluisterd. We zijn toen maar weggegaan. Het was wel leuk om eens mee te maken en
om te zien hoe het er daar aan toegaat.
We hebben ook een lezing gehad van een oud-lid van het arrestatieteam, dit was geregeld via
het netwerk van een lid van de excursiecommissie. Dit was erg gezellig, de spreker vertelde
zijn verhaal nonchalant, hier zat uiteraard wat grootspraak bij. 	
  
Er is vooral bij de pleittrainingen veel vernieuwing te zien: ander soort trainingen en een
ander soort vaardigheden. Morgen hebben we bijvoorbeeld een cursus vonnis schrijven in de
rechtbank. Hiervoor zijn onze banden met het WPI aangewend, een docent van ons heeft ons
de naam van de rechter getipt. De tweede nieuwe training is een mediationtraining. Dit is ook
in strafzaken erg in opkomst. Deze training zal in het voorjaar plaatsvinden. Daarnaast
blijven we natuurlijk ook de gewone pleittrainingen geven, we zijn hiervoor met verschillende
kantoren in gesprek. 	
  
We gaan ook een bezoek brengen aan het Pieter Baan Centrum, wat we overigens ook via het
WPI hebben weten te regelen. De banden zijn nog erg goed en ze vinden het leuk om ons te
helpen. Ik denk dat veel leden mee willen naar het Pieter Baan Centrum. 	
  
Wij zullen ook nog een bezoek brengen aan de Hoge Raad, die nu in een nieuw gebouw zitten.
Daarnaast zullen we nog naar Eurojust gaan en zijn we in gesprek met het ministerie van
Veiligheid & Justitie voor een eventuele excursie. 	
  
Wat de NSPC betreft: de samenwerking verloopt erg goed, veel verenigingen zijn actief. De
datum van de finale is 13 mei. De voorrondes in Utrecht zullen weer bij Ausma De Jong
Advocaten zijn. Zij vinden dit leuk om te doen en zijn zeer bereid om met ons mee te denken. 	
  
Luca Wijma: Heb je nog contact gehad met Thijs Vis over het "rondje wallen"?
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Elisa van Anraad: Nee, ik heb dit helemaal laten gaan. De communicatie verliep moeilijk en
er waren genoeg alternatieven waar ik eerst mee aan de slag ben gegaan. Ik ga er wel voor
zorgen dat alles voor het begin van volgend collegejaar al gepland staat, zodat mijn opvolger
niets last minute hoeft te regelen.
Maarten Ooms: Doet Ad Informandum weer mee met Utrechtse Pleitkampioenschappen?
Elisa van Anraad: Ik heb daar niks van vernomen.
Maarten: Ik heb hier vorig jaar een e-mail over gehad.
Dit wordt even overlegd, maar Elisa, Klaas en Julia hebben hier geen mail over gezien.
Elisa van Anraad: ik zal het uitzoeken. 	
  
	
  
5.6 Commissaris Sociale Activiteiten Layla Kramer	
  
Layla Kramer: Ik heb al zoveel georganiseerd, dat kan ik nooit allemaal langslopen.
Het jaar begon met het kroegcollege van Meester Leonie. Hiervoor waren meer dan 100
aanmeldingen, maar uiteindelijk kwamen er ruim 30 mensen opdagen. Gelukkig liet de
charmante Leonie zich hierdoor niet uit het veld slaan. 	
  
Ik vond het kroegcollege van Dick Gosewehr over justitiële dwalingen het leukst. Dit was
goed bezocht, de spreker praatte veel. Het was niet altijd even genuanceerd, maar wel
leerzaam en mensen werden aan het denken gezet. 	
  
	
  
Van de Dublinreis heb ik veel geleerd, er waren zowel hoogte- als dieptepunten. De
nieuwjaarsborrel was heel erg leuk en de eerstejaarscommissie had de locatie erg mooi
versierd. 	
  
Voor de komende tijd staat de Istanbulreis op de planning. Ik vind het heel erg spannend, het
wordt vast weer een hele week met jullie allemaal. 	
  
In mei is er kroegcollege van een hoogleraar uit Maastricht over corruptie bij FIFA. Voetbal
interesseert me niets, maar corruptie wel, dus ik heb er zin in. 	
  
	
  
Charlotte de Lange: Waarom zijn de kroegcolleges nu in de ManCave?
Layla Kramer: Dat is vervelend gelopen. We zaten eerst bij Grand Café Lieve Lust. Dit werd
Café De Vrienden. Met de nieuwe eigenaren hadden we afgesproken dat wij een ruimte voor
het kroegcollege konden gebruiken, in ruil voor een advertentie in de Ad Informatie. Bij het
kroegcollege over justitiele dwalingen, diende zich ook een betalende vereniging aan en werd
ons gezegd dat we naar de rokersruimte moesten. Toen zijn we verder gaan zoeken en dit
bleek erg lastig: er wordt niet zoveel gedronken bij ons, dus er zijn weinig horecagelegenheden die gratis een ruimte aan willen bieden. De ManCave is een goede deal: het is
er gezellig en ik ken de mensen die er werken.
Harm van Schaijk: knap dat de opkomst zo hoog is terwijl het toch buiten het centrum ligt.
Charlotte de Lange en Layla Kramer beamen dit.
Patrick: Wat zijn eigenlijk nog de voordelen van betaald lidmaatschap als je de borrels en
kroegcolleges openstelt voor niet-leden?
Er worden van allerlei kanten dingen opgesomd: deelname aan de buitenlandreis, alle
activiteiten en pleittrainingen, de lustrumactiviteiten, het ontvangen van de nieuwsbrief en
als eerste zicht op vacatures die wij verspreiden.
Charlotte de Lange: zou je het lidmaatschap willen verlagen dan?
Patrick Vermeulen: Nee, ik vraag me gewoon af wat je voor die €2o krijgt.
Klaas Nijenhuis: Achter het openstellen van de borrels zit het idee dat we zo meer leden
werven en het toegankelijker maken. Mensen nemen vrienden/vriendinnen mee. Zo gaat het
allemaal wat meer leven. Je ziet deze verschuiving overigens ook bij andere verenigingen, die
gaan ook meer activiteiten opstellen voor niet-leden. 	
  
Elisa van Anraad: Bovendien hoef je de kosten van het lidmaatschap niet te vergelijken met
andere verenigingen. Mensen komen bij ons omdat ze interesse hebben in het strafrecht, zij
kijken niet per se naar de contributie van andere verenigingen.
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5.7 Commissaris Lustrum Thijs Wever	
  
Thijs Wever: Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken dat jullie er zijn vanavond en wil ik,
als laatste spreker, nog even om wat geduld vragen. Ik had me voorgenomen om waardig
zorg te dragen voor dit lustrum en gedenkwaardige activiteiten neer te zetten. 	
  
Begin dit jaar hadden we de lezing van Dhr. mr. Seebregts. Dit is allemaal erg goed gegaan en
de activiteit zat snel vol. Het was nog even spannend of Dhr. Seebregts zou kunnen komen
i.v.m. het feit dat vlak van te voren uitkwam dat hij afgeluisterd was door de AIVD. Na de
lezing hebben we een rondvaart gehad door de grachten. Ook dit was erg geslaagd.
In oktober zijn we bij een schietvereniging langs geweest en van te voren hebben we op
advocatenkantoor De Roos en Pen een lezing gekregen. 	
  
Ik ben ook bezig geweest met het organiseren van een debatwedstrijd over de
vluchtelingencrisis, deze is helaas niet doorgegaan. De debatwedstrijd was in samenwerking
met M.P. Vrij, die hebben het enigszins af laten weten. Zij hadden geen sprekers geregeld, en
uiteindelijk hebben ook twee sprekers afgezegd. De promotie is daardoor te laat van start
gegaan, waardoor er veel te weinig aanmeldingen waren. Wij hebben toen, zonder enige
kosten te maken, de wedstrijd gecanceld. Dat was op dat moment de verstandigste keuze. 	
  
Voor de komende tijd heb ik een mooie alumni-activiteit gepland, zoals Samantha al
verklapte. Op 3 juni organiseren we een gala-diner. Het is gratis voor alumni, van leden
vragen we een kleine bijdrage. Het vindt plaats op een vrijdagavond in een restaurant dichtbij
het station. We zullen de uitnodigingen ruim op tijd versturen. 	
  
Daarnaast ben ik bezig met een symposium over het criminologische verschijnsel Taharrush
Gamea, naar aanleiding van de massa-aanrandingen in Keulen. De link met het
lustrumthema is de stroom van islamitische vluchtelingen naar Europa. Verder heb ik nog
twee activiteiten op de planning waar ik nog niks over kan verklappen, dus ik zou zeggen: zet
je gordels vast en maak je klaar voor een spannende tweede helft. 	
  
	
  
6. Vragen/opmerkingen
Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 	
  
	
  
7. Sluiting
Klaas Nijenhuis: het is tijd om af te sluiten. De notulen zullen binnenkort gepubliceerd
worden op de nieuwe website.
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten. 	
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