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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Studievereniging Ad Informandum
Donderdag 15 maart 2018
Plaats
Jaskerkhof 2-3a, lokaal 0.13
Aanvang
19:30
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring notulen 14 september 2017
4. Goedkeuring kascommissie
5. Evaluatie en planning XXXIIe bestuur
i. Praeses Erwin Meering
ii. ab Actis Bianca Willemsen
iii. Fiscus David Vermeulen
iv. Commissaris Extern Fleur le Roy
v. Commissaris Intern Chiara Massaro
vi. Commissaris Sociale activiteiten Elise van Kluijve
6. Vragen/opmerkingen
7. Sluiting
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NOTULEN ALV 15 MAART 2018
Janskerkhof 2-3a 3512 BK Utrecht, zaal 0.19.
Aanwezig: Erwin Meering, Bianca Willemsen, David Vermeulen, Fleur le Roy, Chiara Massaro,
Elise van Kluijve, Maud Marckelbach, Matthijs Fijnheer, Hidde van Roosmalen, Jerom van
Dijk.
Notulist: Bianca Willemsen.
1. Opening
Aanvang vergadering: 19.30
De Praeses opent de vergadering op de aangegeven tijd.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
Als agendapunt wordt een vraag van Jeroen Koster toegevoegd.
3. Vaststelling notulen 14 september 2017
Eenieder heeft de notulen via onze website kunnen raadplegen. Deze worden doorgenomen en
vastgesteld.
4. Vaststelling kascommissie
De kascommissie 2017-2018 bestaat uit Matthijs de Zoete en Matthijs Fijnheer.
5. Evaluatie en planning XXXIIe bestuur
i. Praeses Erwin Meering
Sinds ons aanstellen zijn we gelijk aan de slag gegaan! Mijn persoonlijke doelstelling was om
Ad Informandum verder op de kaart te zetten en zichtbaar te laten zijn op de Universiteit. Ik
dat wij daar als bestuur zeker in zijn geslaagd.
In het collegejaar 2017/2018 zijn er ruim 135 nieuwe eerstejaars studenten bij gekomen. Reden
voor dit aantal is het acquisitieplan wat is opgezet in samenwerking met het Willem Pompe
Instituut. Het is mooi om te zien dat 1 op de 5 eerstejaars studenten hun interesse in Ad
Informandum hebben laten zien.
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Wat me verder nog meer naar mijn hart draagt is de samenwerking met andere
studieverenigingen en de Universiteit. Binnen het URSO spelen veel zaken en ik merk op dat
Ad Informandum daar bij bijdraagt. De samenwerking binnen het URSO verloopt voortvarend
en daardoor is er onderling ook veel contact.
De Universiteit maakt zich zorgen om de negatieve aandacht die studentenorganisaties hebben
ontvangen de afgelopen maanden. Het doet me daarom ook deugd

om te zien dat de

bekritiseerde gedragscultuur niet onze gedragscultuur is. De Universiteit is hiervan op de
hoogte en ik denk ook dat wij een mooi voorbeeld zijn voor andere verenigingen.
Aan het begin van het jaar heeft het hele bestuur een afspraak gehad met Prof. Mr. Kristen en
Prof. dr. De Jong. Hierin hebben we onze doelstellingen besproken en besproken wat we voor
elkaar kunnen betekenen in het collegejaar. Het Willem Pompe Instituut heeft alle
medewerking aangeboden en dat heeft ons tot nu toe zeker geholpen met het promoten van
onze activiteiten. Het contact met het WPI is sinds de verhuizing nog wel wat minder.
Belangrijk voor het komende halfjaar is om het contact door de afstand niet te laten
verwateren.
Persoonlijk ben ik ook zeer tevreden over het functioneren van dit bestuur. Iedereen is zeer
gepassioneerd en gedreven wat ook terug te zien is in de kwaliteit van de georganiseerde
activiteiten. Wat het bestuur nog steeds in gedachte moet houden is kwaliteit boven kwantiteit
te houden. Het zou wel ver gaan om alleen de honneurs te geven aan de bestuursleden, want
zonder de commissies was dit allemaal niet mogelijk geweest. Zij zijn degene die uitvoering en
invulling geven aan alle activiteiten. Dank voor al jullie inzet. Wat ik wel merk is dat niet alle
commissieleden altijd bij alle activiteiten aanwezig zijn. Ik hoop dit wel anders te zien het
komende halfjaar, het is immers ook jullie vereniging.
Waar ik trots op ben is het feit dat de georganiseerde activiteiten goed bezocht worden. Goed
om te zien is dat er ook een heel aantal eerstejaars bij zitten. Zij zijn immers de toekomst van
onze mooie vereniging. De activiteiten die zijn georganiseerd zijn van een breed spectrum en
hebben een mooie verhouding tussen Strafrecht en Criminologie. Persoonlijk ben ik nog
verantwoordelijk voor de driehoekslezing en de algemene leiding.
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We zitten op de helft. Wat je vaak ziet is dat de gewenning toe slaat en men wat makkelijker
wordt in bepaalde zaken. Het is denk ik voor ons een mooie uitdaging om dat juist tegen te
gaan en nog vol gas te geven tot september. Dit is zeker iets wat we kunnen doen, ik heb er in
ieder geval zin in!
ii. ab Actis Bianca Willemsen
We zijn alweer op de helft van dit bestuursjaar en wat gaat het snel. Het begon meteen heel
hectisch, want er moesten uitnodigingen verstuurd worden voor onze constitutieborrel. Zelf
was ik nog zeer onervaren met het programma InDesign, dus heb uren zitten rommelen met
het programma. Na drie uur kwam ik er dan eindelijk achter hoe ik een plaatje in het document
moest krijgen. Wat was dat een overwinning! De uitnodiging is uiteindelijk ruim op tijd
verstuurd en zag er, voor een eerste, prima uit. Ik was blij dat ik in september de cursus
InDesign kon gaan volgen. Dit heeft me ontzettend geholpen om met het programma InDesign
om te leren gaan. Vier weken achter elkaar heb ik me elke maandagavond prima vermaakt bij
deze cursus van Parnassos; en met goede resultaten. Inmiddels zijn er twee edities van de Ad
Informatie uitgebracht dit collegejaar. Samen met mijn commissie heb ik dit voor elkaar
gebokst. Doordat ik van tevoren een duidelijke planning heb opgesteld is het allemaal gelukt.
Ik heb mezelf genoeg de tijd gegeven om de edities van lay-out te voorzien in InDesign. Ook
bevalt de samenwerking met het Drukbedrijf goed. Wel merk ik dat het soms lastig is om de
edities vol te krijgen, omdat mijn commissie één persoon minder telt dan dat voorheen altijd
het geval was. In zo’n geval schrijf ik zelf ook een of twee artikelen. Gelukkig heb ik een zeer
enthousiaste commissie die zich echt inzet voor de Ad Informatie. Ze komen zelf met goede
ideeën en voeren deze ook goed uit. Hierbij houden ze ook sterk de criminologische
onderwerpen in het achterhoofd. Waar ik verder trots op ben, is dat ik in de Ad Informatie
meer met externe partijen ben gaan doen. Zo is er sinds dit collegejaar een vaste columnruimte
ingebouwd voor Hertoghs Advocaten. Twee verschillende advocaten die daar werkzaam zijn
hebben in de afgelopen edities een stuk geschreven over hun werkzaamheden bij dit kantoor.
Voor de volgende editie zal ik weer een column ontvangen van Hertoghs. Wel hoop ik dat deze
iets inhoudelijker zal worden, omdat de laatste twee columns nog niet heel inhoudelijk ingaan
op strafrechtelijke materie. Voor de laatste editie, die over een paar maanden zal uitkomen,
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heb ik gevraagd of François Kristen een column wil gaan schrijven. Hij reageerde hier heel
enthousiast op en heeft dit toegezegd. Ik ben benieuwd naar wat hij zal inleveen! De Ad
Informatie ziet er al zeg ik het zelf mooi uit en ik ben ervan overtuigd dat we de laatste editie
ook tot een succes zullen brengen. Over twee weken zullen we de nieuwe onderwerpen aan
elkaar voorleggen. We hebben dan genoeg tijd om de laatste editie kwalitatief sterk te maken.
Met betrekking tot het ledenbestand heb ik een drukke periode gehad. Door de zeer geslaagde
promotie heb ik op de bestuurskamer uren nieuwe leden zitten toevoegen in het systeem. Dit
is allemaal goed gegaan, hier heb ik geen problemen bij ondervonden. Ook had ik erg goed
gezelschap, terwijl ik ermee bezig was! Ik check doorgaans de aan- en afmeldingen en verwerk
deze in het systeem. Hier heb ik verder niets benoemenswaardigs bij te melden. Ook het
verzenden van de nieuwsbrief verloopt iedere week soepel. Het is inmiddels wekelijkse routine
geworden. Tot nu toe is er ook iedere week wel iets om te vermelden, dus dat is mooi!
Aan het begin van dit jaar heb ik voor mezelf het doel gesteld dat ik het alumnibestand wilde
opschonen. Aan het begin van dit jaar werd mij duidelijk dat er gegevens ontbraken, vooral
adresgegevens. Hier ben ik nog niet aan toegekomen, maar dit krijgt de komende periode mijn
prioriteit. Ik ga checken of alle gegevens die ik heb van de alumni volledig zijn en nog kloppend
zijn. Dit zal ik doen door de alumni hiertoe persoonlijk te benaderen. Aan het begin van dit
jaar heb ik al wel een adressenlijst opgesteld van verenigingen waar we contact mee hebben.
Voor de uitnodiging van onze constitutieborrel heb ik deze lijst gebruikt. Het is erg handig om
alle adresgegevens van andere verenigingen bij de hand te hebben, op het moment er
uitnodigingen verstuurd moeten worden. Deze lijst zal ik dan ook in september overdragen aan
mijn opvolger.
Gelukkig is dat nu nog ver weg! We hebben nog een mooi halfjaar te gaan, en het belooft goed
te worden. Er staan weer prachtige activiteiten gepland, daar zullen mijn bestuursgenoten
zodadelijk nog een toelichting op geven. Het is druk, maar ook heel gezellig en ik leer er veel
van! Ik heb er zin in om met mijn bestuursgenoten en natuurlijk de leden nog veel plezier te
maken de komende maanden.
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iii. Fiscus David Vermeulen
Ik zal kort ingaan op mijn werkzaamheden tot nu toe en vervolgens het financieel overzicht
toelichten van het afgelopen half jaar.
Allereerst wil ik graag benoemen dat ik erg tevreden ben over de samenwerking binnen het
bestuur tot nu toe. Helaas is het zo dat er geen animo was voor de sponsor- en
promotiecommissie dit jaar. Deze is er dus helaas niet gekomen. Ik vind het jammer om geen
commissie onder me te hebben, maar ik denk dat het geen probleem vormt bij het uitvoeren
van de taken.
Promotie:
Zoals ik bij de ALV in september heb aangegeven hebben we aan het begin van het jaar een
plan opgesteld om nieuwe leden te werven onder de eerstejaars studenten. Door ieders inzet
kijk ik hier heel tevreden op terug. We hebben meer dan honderd nieuwe leden weten te
strikken en door het harde werk van Bianca zijn deze allemaal verwerkt en hebben we volgend
jaar veel extra inkomsten aan contributie.
Verder wordt het promotiewerk voor losse activiteiten voornamelijk door de commissies
uitgevoerd. Ik heb bij mijn bestuursgenoten aangegeven dat ik daar graag een rol in speel
wanneer dit nodig is, maar tot nu toe loopt dit eigenlijk goed zonder mijn inbreng. Ik denk dat
we tevreden kunnen zijn over de manier waarop hieraan tot nu toe invulling wordt gegeven en
dat is ook terug te zien in het aantal aanmeldingen voor de meeste activiteiten tot nu toe.
Sponsoring:
In september gaf ik aan dat ik hoopte de samenwerking met DLA Piper en Hertoghs voort te
kunnen zetten. Helaas kreeg ik een aantal dagen na de ALV al van DLA Piper te horen dat zij
geen nieuwe overeenkomst aan wilden gaan. Gelukkig heb ik met Hertoghs op korte termijn
een afspraak kunnen maken. Door het toevoegen van de mogelijkheid tot het schrijven van een
column in de Ad Informatie heb ik het sponsorbedrag omhoog gekregen. Dat betekent dat we
in ieder geval hetzelfde bedrag aan sponsorinkomsten binnen zullen krijgen als in het jaar
2016-2017. Natuurlijk wil ik graag proberen om voor het aankomende collegejaar nog een
nieuwe sponsor binnen te krijgen. Op dit moment is het namelijk jammer dat we slechts één
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sponsor hebben. Erwin zal mij hierbij gaan helpen de komende maanden, zodat we meer
financiële middelen hebben. Hier wil ik het komende halfjaar naar kijken. Ik ben wel tevreden
over de begroting, als ik daar nu naar kijk.
Ik zal bijzonderheden in de begroting toelichten wanneer ik het financieel overzicht van het
afgelopen half jaar geef.
iv. Commissaris Extern Fleur le Roy
Allereerst zou ik willen terugblikken op het eerste halfjaar. Ik ben zeer tevreden over het
eindresultaat van het symposium. Er kwamen interessante sprekers en het betrof een zeer
actueel onderwerp. Twee verbeterpunten heb ik meegenomen bij de organisatie van het tweede
symposium dat zal plaatsvinden op 25 april. Enerzijds vind ik dat ik als bestuurslid iets teveel
werk heb verricht. Dit valt deels te verklaren door de vele tegenslagen die we ondervonden met
het vinden van sprekers. Daarnaast viel de opkomst wat tegen. Dit kwam volgens mij door het
voor velen onbekende onderwerp. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat mensen er ingewikkelde
associaties mee hebben, waardoor men zich toch niet aangetrokken voelde tot het onderwerp.
Hoe jammer ook.
Deze twee punten heb ik betrokken bij mijn plan van aanpak voor het volgende symposium. Ik
deel bij wijze van spreken meer bevelen uit en heb ervoor gezorgd dat het onderwerp wat meer
tot de verbeelding spreekt. Het onderwerp zal volgens de planning volgende week worden
onthuld. Voor dit symposium lopen we goed op schema. We zetten alles in voor de promotie
en hopen dat de opkomst dit keer beter zal zijn! Dit wil zij ook echt bereiken.
Wat betreft de sollicitatiemarkt verandert er dit jaar het een en ander aan het concept. In plaats
van een voorstelrondje door verschillende sprekers met daaropvolgend een netwerkborrel
worden er dit jaar één of twee workshops gegeven en kunnen studenten speeddaten met
verschillende mensen uit het werkveld. Er wordt gestreefd naar het benaderen van sprekers
werkzaam bij uiteenlopende instanties. Hiermee hopen wij het publiek te trekken.
Naast symposia en de sollicitatiemarkt mag ik mij dit tweede semester bezighouden met het
organiseren van het alumnidiner. Deze zal – indien alles goed verloopt – plaatsvinden op
vrijdag 8 juni. Mijn doelstelling van dit jaar is om zoveel mogelijk alumni te “lokken”. Na enige
navraag bleek dat ik dit kan doen door de alumni kosteloos een menu aan te bieden. Ik ga dit
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dan ook proberen te verwezenlijken. Ik ga contact opnemen met de Branding en ik hoop dat
we daar op 8 juni terechtkunnen voor het alumnidiner.
Tot slot zou ik willen vermelden dat ik zin heb in de laatste maanden van mijn bestuursjaar.
Daarnaast vond Fleur de korte buitenlandreis heel erg leuk. Dat alles tot een goed einde mag
komen en ik nog veel plezier mag beleven met mijn commissie en natuurlijk mijn
bestuursgenoten.

v. Commissaris Intern Chiara Massaro
Ik zit nu op de helft van mijn bestuursjaar waarbij ik nu al terug kan blikken op een aantal
mooie excursies en trainingen en waarbij ik uit kan kijken naar de trainingen en excursies die
nog gaan komen.
De eerste excursie die ik georganiseerd heb was meteen een groot succes. Dit was de
Arrestentocht waar ik met een trots gevoel op terug kijk. Met behulp van mijn geweldige
bestuur hebben we met een groep van 22 leden door Amsterdam heen gelopen opzoek naar de
plekken waar de bekendste arresten van de Hoge Raad gepleegd zijn. Deze activiteit viel zo
goed in de smaak dat er zelfs een alumni-lid mee is geweest.
Vervolgens gingen we naar de PI Nieuwegein. Een excursie waar Sterre met de organisatie aan
begonnen is. Ook dit was weer razend populair en ik zal aan het eind van dit college jaar ook
weer en verzoek neerleggen om langs te komen in september.
Verder hebben we nog een schietactiviteit gehad, waarbij we met 18 leden weer naar schietclub
Kaliber zijn gegaan om daar met een pistool en een revolver te mogen schieten. Voorafgaand
kregen we een lezing van een ex-politie ambtenaar en tevens ex-gevagenisdirecteur over zijn
ervaringen met geweld bij zowel de politie als de gevangenis.
Ook stond dit jaar de Courtsday weer op de planning. Tijdens deze dag zijn we naar het ICC en
het OPCW geweest. De samenwerking was met URIOS en dat verliep wederom goed.
Aansluitend hadden we een netwerk borrel bij Millers in Den Haag. Dit was de eerste keer dit
jaar dat ik met een echte tegenslag te maken kreeg. Op het feit na dat we geen enkele
aanmelding hadden van studenten die de master PIL volgen en wat afmeldingen op de dag zelf
was de Courtsday zelf goed. Urios had alles prima geregeld met het ICC en wij hadden alles bij
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het OPCW geregeld. De netwerkborrel werd door de UU Career services geregeld. Dit ging
alleen niet zoals het hoort. Er waren geen mensen om mee te netwerken. Het bleef dus bij
een gewone gezellige borrel met de leden van Ad Informandum en Urios.
In februari stond de eerste pleittraining op de agenda. Deze werd bij Vos Lammers en de Kock
advocaten gehouden. Dit was erg leerzaam en gezellig. Claudia Lammers gaf de trainingen en
zij is zelf actief lid geweest bij onze vereniging. Zij houdt zich sterk aanbevolen om volgend jaar
weer een pleittraining voor onze vereniging te organiseren. Daarnaast helpt zij mee met het
Dossier van de NSPC.
Als laatste excursie voor deze ALV hebben we nog een bezoek aan Slachtofferhulp Nederland
gebracht. Deze excursie ging met inschrijvingen erg langzaam en we hebben hem ook niet vol
gekregen. De dames van slachtofferhulp vonden dit jammer en lieten dat af en toe ook wel
merken, maar hebben verder de excursie met veel enthousiasme verzorgd.
Verder hebben we ook al een aantal leuke en interessante excursies op de planning staan. Zo
komt bureau Forensica op 6 april een curus Forensische dwalingen geven, waarbij deelnemers
aan het einde een certificaat kunnen ontvangen. Er staat alweer een nieuwe pleittraining
gepland met Esther Vroegh en Willem-Jan Ausma. Op 29 mei gaan we weer op bezoek naar
Hertoghs. In samenwerking met de JSVU, Urios en Politeia organiseren we dit jaar het
Working for the Ministries evenement en samen met Fleur brengen we dit jaar een nieuwe
twist aan de Carriere dag. De voorbereiden voor de NSPC zijn in volle gang, nu moeten we
alleen nog een team vinden! Dus meld je snel aan!
Dit jaar zijn we ook begonnen met een inloopspreekuur. Dit idee heb ik geopperd bij het
bestuur, omdat we de enige vereniging waren die geen mogelijkheid aan onze leden boden om
op een vast moment langs te komen met vragen, opmerkingen of gewoon voor een gezellig
praatje. In eerste instantie deden we dit iedere maandag, maar door te weinig animo hebben
we het verschoven naar iedere eerste maandag van de maand. Er is nog steeds niet tot
nauwelijks opkomst, maar ik denk wel dat het goed is dat wij deze optie houden voor de leden.
Verder ben ik dit jaar begonnen met meer visuele promotie. Bij bijna iedere activiteit of
evenement is er wel een poster gemaakt. Ik hoop hiermee de activiteiten die we organiseren
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meer op te laten vallen. Als ik naar de inschrijvingen van de cursus van Forensica kijk werkt
dit denk ik wel. Ik heb deze s'avonds om 8 of 9 uur op facebook en de website gezet, en de
volgende ochtend om 7 uur had ik al 14 aanmeldingen.
Aan het begin van dit bestuursjaar heb ik mij een aantal doelstellingen gegeven. Zo wilde ik
nieuwe penningen hebben, een sollicitatiemarkt organiseren en een tentamen training
organiseren voor de leden die het vak inleiding strafrecht volgen.
Met de nieuwe penningen zijn we druk bezig en is Erwin hevig in onderhandeling. De
sollicitatiemarkt komt er op een andere manier vormgegeven in combinatie met het Carriere
evenement van Fleur. De tentamentraining is helaas niet doorgegaan. Dit kostte mij en mijn
commissie dit jaar te veel tijd om het naast onze eigen studie en activiteiten te organiseren.
Wel hoop ik dat er volgend jaar zeker weer naar deze optie gekeken wordt, want ik blijf erbij
dat dit een mooie manier is om onze leden net iets meer te bieden en nieuwe leden aan te
trekken.
Ik ben erg blij met deze functie en vind het erg leuk om zo veel te organiseren. Ik bent trots op
mijn excursiecommissie, dat zij ondanks vele afwijzingen van instanties toch maar iedere keer
weer met nieuwe ideeën en nieuwe namen aankomen. Ik ben ook trots op mijn pleitcommissie
die zich ontzettend hard inzet om meer te doen dan alleen pleittrainingen organiseren. Dit jaar
proberen wij de training boven de pleit te zetten en ook meer ander soortige trainingen aan te
bieden dan alleen pleiten, zoals bijvoorbeeld solliciteren en de cursus van forenisca. Ook wil ik
Rosanna apart nog even bedanken voor al het werk dat zij in de posters steekt. Zonder zulke
fijne commissies had ik dit nooit gered. Als laatste ben ik trots op dit bestuur en de manier hoe
we dit allemaal maar even doen. Iedereen heeft het ontzettend druk naast het bestuursjaar met
studie, werk en andere activiteiten en toch krijgen we iedere keer mooie activiteiten, lezingen,
symposia, reizen en Ad Informaties. Ik kijk uit naar het volgende half jaar met weer mooie
trainingen en excursies.
vi. Commissaris Sociaal Elise van Kluijve
Lieve leden en andere aanwezigen,
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Graag blik ik met jullie terug op de door mij georganiseerde activiteiten van het afgelopen halve
jaar.

Allereerst

kijk

ik

terug

op

het,

naar

mijn

weten,

allereerste

commissiekennismakingsactiviteit ooit. Met alle kersverse commissies, met uitzondering van
de eerstejaarscommissie, nu deze nog niet was samengesteld, zijn wij heerlijk uit eten geweest
op de Oude Gracht. Tijdens de borrel hierna hebben wij alle commissies omstebeurt
voorgesteld. Dit heb ik ervaren als een waardevolle avond waarin wij onze waardering konden
tonen naar onze nieuwe commissies, en ze een warm welkom te heten binnen de vereniging.
Ik vind het dan ook zeer spijtig om te merken dat ik het overgrote deel van die commissieleden
hierna nooit meer heb teruggezien op activiteiten. Ik hoop dat in de tweede helft van dit
collegejaar hier nog verandering in gaat komen, en dat ik iedereen terug ga zien op het gala.
Een warm hart draag ik toe aan mijn eigen commissieleden, die bijna overal bij aanwezig zijn,
zonder dat ik ze daartoe hoef aan te sporen.
Nadat dit bestuursjaar op mijn borst is vereeuwigd tijdens de schietactiviteit, middels een
litteken van een brandwond in de vorm van een kogelhuls, blik ik terug op een bezoek aan de
Haarlemse Schouwburg voor het toneelstuk TERROR. Ondanks dat de opkomst bij dit
toneelstuk laag was, ben ik zeer trots op deze activiteit. Ik heb hiermee een lijn uitgezet binnen
de vereniging dat ook dit een sociale activiteit is. Dat een Commissaris Sociaal meer kan
organiseren dan alleen reizen, kroegcolleges en borrels. Dit toneelstuk is uitermate interessant
geweest voor studenten met een voorliefde voor het strafrecht.
Hierna vond het eerste kroegcollege van dit jaar plaats. Ik heb voorbij horen komen dat dit
kroegcollege de hoogste opkomst in twee jaar kende. Dit deed mij goed. Het onderwerp Tarik
Z sloeg kennelijk goed aan mij de studenten, en de spreker deed hier recht aan door enthousiast
te vertellen.
Tijdens de borrel na dit kroegcollege onthulde ik mijn lieve eerstejaarscommissie. Die heb ik
expres na inleiding Strafrecht gevormd en dat is goed bevallen, dus ik hoop dat dat erin blijft
de komende maanden. Na deze bekendmaking maakte ik de bestemming van de korte reis
bekend. De inschrijvingen voor deze reis zaten zo snel vol, dat ik achteraf nog mailtjes heb
ontvangen met de vraag of er écht niet nog iemand met ons meekon… Dit gaf mij en mijn
commissie veel waardering voor al het werk wat we in deze mooie reis hebben gestopt.
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Na een wat minder succesvolle kennismakingsavond, waar wij overigens gelukkig niets aan
konden doen, vond de beregezellige Pubquiz plaats. Een avond vol plezier, en een perfecte
eerste activiteit voor mijn eerstejaarscommissie.
De Kopenhagenreis was in een woord geweldig, en juist ook om zijn ‘flaws’. Mijn commissie en
ik hebben tijdens deze reis veel geleerd, wat wij tijdens de lange reis zeker kunnen gebruiken.
Wij hebben onze valkuilen en onze sterke punten leren kennen. Deze reis heeft de banden
onder de leden versterkt, en zelfs twee voor twee nieuwe, actieve non-rechten studenten
gezorgd. En wat bestond deze reis uit een prachtig programma, waarin onder andere het
militaire strafrecht is belicht. De rode draad in deze reis was toch echt de psychopathische
topcrimineel die zijn vrouw en haar kinderen in stukken heeft gehakt, waarmee wij allemaal,
jawel, aan de telefoon hebben gezeten. Dit gaat ons nog lang bij blijven, tezamen met het plezier
wat wij op reis hebben gehad. Ik wil mijn reiscommissie bedanken voor al hun inzet. Op naar
een geweldige lange reis in mei.
Dan de karaoke waarbij vooral onze eigen Bianca de show heeft gestolen met haar gouden
keeltje. Hoewel de opkomst namens Ad Informandum niet hoog was, was dit wederom een
geslaagde avond waarbij er veel geld is opgehaald voor het goede doel.
Vanaf nu ga ik met jullie vooruitblikken op wat er namens mij nog komen gaat.
Allereerst het gala, waar ik met mijn eerstejaarscommissie hart en ziel in heb gestopt en alle
aanwezigen met ditzelfde enthousiasme van harte wil uitnodigen op 23 maart a.s. De locatie is
top, 10 minuutjes fietsen vanaf het centrum, de bar wordt afgekocht, er komt een professionele
fotograaf, noem het maar op. Hoe geweldig zou het zijn, om straks te kunnen zeggen dat ik het
voor het eerste Ad Informandum gala ooit heb gezorgd; maar daar heb ik jullie aanmeldingen
wel voor nodig.
Dan zullen er nog 2 en misschien zelfs 3 kroegcolleges aankomen. Helaas heb ik deze niet mooi
verdeeld over het jaar weten te plannen, maar hier zijn de organisatie van Kopenhagen en het
gala tussengekomen. Verder dien ik uiteraard ook rekening te houden met de andere geplande
activiteiten. In het begin was het moeilijk om sprekers voor deze kroegcolleges te vinden: als
iedereen vanaf het begin ja had gezegd, had ik wel 25 kroegcolleges kunnen organiseren. Ook
heb ik wat bekende sprekers geprobeerd te benaderen, wat helaas niet wilde baten.
Desondanks ben ik erg trots op wat er nu staat, wat ik zonder hulp van enige commissie heb
geregeld.
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De voorbereidingen voor de lange reis zijn al in volle gang, waarvan de bestemming op 10 april
bekend zal worden gemaakt.
Daarnaast ben ik nog van plan een sociale activiteiten met mijn eerstejaarscommissie te
organiseren, en komt er nog een commissiebedankdag aan.
Al met al kijk ik met veel trots terug op de eerste helft van mijn bestuursjaar, en wil ik nogmaals
mijn lieve commissies bedanken voor hun onmisbare inzet. Verder kijk ik ook met trots naast
mij naar de rest van mijn bestuur. We zijn allemaal erg gegroeid en ik ben trots op waar we nu
staan. Ik heb er een hechte vriendengroep bij gekregen. Ik heb al afkickverschijnselen als ik
jullie een weekje niet zie. Ik geef eerlijk toe dat een bestuursjaar niet altijd even makkelijk is,
maar ik ben toch echt volop aan het genieten, en dit genot stop ik ook met liefde in mijn
activiteiten. Dankjulliewel.
6. Toelichting op het financieel jaarverslag
De Fiscus geeft toelichting op het financieel jaarverslag van collegejaar 2017-2018. Het
financieel jaarverslag wordt stapsgewijs toegelicht.
Matthijs vraagt hoe we aan 28 euro zijn gekomen van het REBO feest. Er is winst gemaakt op
het REBO feest, dus dat geld is verdeeld. Matthijs geeft aan dat de Ferry-borrel niet helemaal
klopte in de begroting, dus Matthijs zelf heeft € 12,50 overgemaakt om de begroting weer
kloppend te maken.
Matthijs heeft nog de vraag of het klopt dat we over het eerste halfjaar een omzet hebben gehad
van om en nabij € 700,-. Dat klopt, zegt David. Dit komt ook door de subsidie die we hebben
binnengekregen. David wil het geld misschien nog gebruiken voor andere activiteiten, als dit
nuttig is. Het moet wel naar dingen gaan waarmee we de vereniging vooruit kunnen helpen.

11. Vragen/opmerkingen
Matthijs: Is er discussie bij de URSO over de verenigingen. Erwin antwoordt dat dit het geval
is. Wij geven hier zelf invulling aan. Er is een vereniging die toestemming heeft gevraagd,
ELSA, maar daar is nog geen beslissing over genomen. De Universiteit wil dit liever niet, want
er zijn al 9 verenigingen aan de URSO verbonden. Ze zijn niet verbonden aan de UU, dus dat
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is een obstakel. Het wordt daarnaast niet als een toevoeging gezien, gezien de verschillende
dingen die ze doen. Erwin denkt niet dat er nog veel verenigingen bij gaan komen.
Hidde vraagt aan Bianca wat de Ad Informatie voor voorblad heeft. Dat zijn stoeltjes in en
voetbalstadion, omdat er een artikel in staat over strafbaarheid van voetbaltackles. Hidde
vraagt hoeveel leden we op dit moment hebben. Dat zijn er inclusief alumni 660. Matthijs
vraagt of we de problemen met storneringen hebben opgelost. David en Bianca hebben dit aan
het begin van het jaar opgeruimd. Sommige mensen die blijven storneren hebben we uit het
ledenbestand gehaald.
Hidde vraagt welke bedrijven David nog wil aanschrijven voor sponsoring. David en Erwin zijn
aan het zoeken in de alumnilijst. Misschien zit daar iemand tussen. Er moet sowieso goodwill
zijn. Erwin en David gaan nog bekijken wie ze willen benaderen voor sponsoring.
Hidde vraagt of we pennen hebben gekocht. Dit is niet het geval. Hij blijft dit een goed idee
vinden. Een pen is al snel te klein om ons logo te drukken, zegt Chiara. Daarom hebben we dit
niet gedaan.
Jerom vraagt aan Fleur waar het tweede symposium over zal gaan. Het onderwerp is zware
jeugdcriminaliteit. De helft is strafrechtelijk en de andere helft criminologisch, gericht op
sancties en maatregelen. De sprekers verklapt ze nog niet.
Matthijs vraagt waarom het evenement Working at the Ministries een Engelse naam heeft.
Chiara zegt dat dit komt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Urios gebruikt ook de
Engelse benaming voor de Engelse leden. Matthijs vraagt of er wel mensen uit het buitenland
daar werken. Dat is zeker het geval. Chiara wilde ook eenduidigheid in de naam, dat Urios en
Ad Informandum beide dezelfde naam voor het evenement aanhouden.
Maud vraagt of de bekendmaking van de lange buitenlandreis niet aan de late kant is. Elise
zegt dat ze verwacht dat de aanmeldingen heel hard gaan, omdat de eigen bijdrage heel laag is.
Elise hoopt dat dit allemaal precies uitkomt. We vertrekken 13 mei, dus dat is ruim een maand
nadat de inschrijvingen open gaan.
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Jerom vraagt hoe Elise mensen contacteert voor kroegcolleges. Elise stuurt meestal een lijst
met data, nadat ze heeft afgestemd met het bestuur. Ze stelt meestal 6 data voor en als dat niet
kan moet gekeken worden naar een andere maand.
Hidde vraagt hoe het met de kaartverkoop gaat voor het gala. Dit kan beter; dus neem vooral
mensen mee! Dat zou prettig zijn. Vooralsnog gaat het wel door.
Erwin wil nog iets toelichten. Van Jeroen Koster hebben we een mail gekregen met de vraag of
wij als vereniging AVG-proof zijn. Dat is de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij
moeten onze leden beschermen tegen onrechtmatig gebruik van hun persoonsgegevens. Wij
moeten hier zorgvuldig mee omgaan. Vanuit het URSO wordt besproken hoe we dat als
verenigingen uniform kunnen inrichten. We gaan elkaar daarin helpen. Zo zullen we eind mei
hopelijk voldoen aan deze regeling.
Zojuist hebben we ook besloten dat Erwin vertrouwenspersoon is voor de leden, maar het leek
ons ook goed om daar een vrouwelijk vertrouwenspersoon aan toe te voegen. Vastgesteld is dat
de vice-praeses voorzitter is. Indien dat twee dezelfde geslachten zijn, moet dat even afgestemd
worden in het nieuwe bestuur. Het oud bestuur zelf mag dit aan het begin van het jaar
beslissen, hoe de verdeling in het nieuwe bestuur zal worden vormgegeven. In dit bestuur zijn
het Erwin en Chiara. Dit wordt ook bekend gemaakt naar de leden; dit komt op de website te
staan.
12. Sluiting
Erwin sluit de vergadering om 20.46.
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