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Voordat we de vergadering openen vraagt Nula van Rijn of zij de voorzitter mag zijn omdat Ilse Ubels
(de voorzitter van Hallieu) een ongelukje heeft gehad met de fiets. Daar is iedereen mee akkoord.
Opening
Nula van Rijn opent de vergadering om 15.06. Zij bedankt alle leden voor het komen en vraagt of alle
mobieltjes van tafel kunnen. Ze vraagt of de lijst der aanwezigen ingevuld kan worden. Dat doet
iedereen.
Vaststellen agenda
Iedereen heeft de agenda voor zich. Nula van Rijn vraagt of iedereen akkoord is met de agenda.
Wilko Kiewiet meldt dat de cijfers bij punt 6, 7 en 8 een ander lettertype hebben dan de rest. Wouter
de Maijer meldt dat er bij punt 14 het woord ‘commissieleden’ aan elkaar is geschreven en dat er
geen spatie staat tussen het nummer 10 en ‘kandidaatsbestuur’ bij punt 10. Er zijn verder geen
inhoudelijke opmerkingen op de agenda.
Notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2019
Er is geen tekstueel bezwaar op de notulen. Er is ook geen inhoudelijk bezwaar op de notulen. De
notulen zijn goedgekeurd.
Terugkomend op een aantal punten uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart
2019:
• het woord wordt even aan Luuk Vollmuller gegeven. Hij meldt dat de oude mascotte van
Hallieu (een vetplantje) is overleden. Hij vertelt een verhaal dat Henk eigenlijk op vakantie is
in Azië. Er is nu een nieuwe mascotte: Hank (dit is een stekje van Henk) en zijn neefje senior
Henk de 2e. Henk zal erg gemist worden. Franka Lotze vraagt aan Luuk Vollmuller of Henk
naar Azië is gevlogen. Luuk Vollmuller antwoordt hierop dat Henk met de trein heeft gereisd.
• Nula van Rijn neemt de vergadering weer over. Zij vertelt dat Franka Lotze toestemming
heeft gekregen voor het regelen van een vlag voor Hallieu, wat een ledeninitiatief van haar
was. Zij heeft dat uit handen gegeven aan de PR- en Sponsorcommissie. Zij gaan deze vlag nu
regelen.
• In de vorige vergadering kwam een vraag van Wouter de Maijer naar voren: is de kascontrole
commissie opgenomen in de statuten? Dat heeft dit bestuur niet gedaan en geeft dit door
aan het volgende bestuur.
Relevante ingekomen- en uitgaande stukken
Esther Geertsma krijgt het woord. Zij heeft de mail bijgehouden sinds de laatste Algemene
Ledenvergadering. Zij vertelt over een aantal contacten die gelegd zijn sinds de vorige Algemene
Ledenvergadering:
• Er is contact gelegd met de organisatie van Fridays For Future Leeuwarden. Zij regelen de
klimaatprotesten in Leeuwarden en vroegen of Hallieu dit kon promoten. Dat heeft Hallieu
gedaan.
• Er is bevestigd dat Hallieu een stand krijgt tijdens de carrièredag op 15 januari 2020. Hier kan
de vereniging gepromoot worden.
• Er was een email van het Claim Your Future evenement. Dit evenement wordt georganiseerd
voor alle verenigingen voor studenten in Leeuwarden. Dit leek niet relevant voor Hallieu en
daarom heeft het bestuur de uitnodiging afgewezen.
• De weekmail is vaak verstuurd via de Hallieu-mail. De naam van deze nieuwsbrief is
veranderd naar ‘Het Blaadje’.
• Er is contact geweest over het profileringsfonds. Dit is een beurs die bestuursleden kunnen
krijgen voor het werk dat zij leveren. Hallieu heeft geen recht op een profileringsfonds omdat
haar statuten niet staan ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel.

Franka Lotze vraagt aan Esther Geertsma of Fridays For Future een mogelijke sponsor is voor Hallieu.
Esther Geertsma antwoordt dat Fridays For Future Leeuwarden geen geld binnenkrijgt of besteedt,
omdat zij alleen protesten organiseren. De organisatie van FFF Leeuwarden zit ook op het Van Hall
Larenstein: het is geen grote organisatie.
Mededelingen bestuur
In dit punt meldt het bestuur wat zij heeft gedaan sinds de vorige Algemene Ledenvergadering:
Voorzitter:
Nula van Rijn vertelt namens de voorzitter: Ilse Ubels heeft een online aanmeldformulier ontwikkeld,
waar iedereen zich dit jaar mee heeft aangemeld voor de vereniging. Verder heeft ze met Daimy
Jansen (tweede penningmeester) gezorgd voor een Rabobank-pas op naam van Daimy Jansen. Ze
heeft zich ook zelf geïdentificeerd als bestuur bij de Rabobank. Daarnaast heeft ze een lijst gemaakt
voor mensen die hebben aangegeven dat foto’s waar zij herkenbaar op staan niet verspreid mogen
worden in verband met de AVG-wetgeving, deze lijst heeft zij onder de commissies verspreid. Ze
heeft er ook voor gezorgd dat vanuit iedere studievereniging van het Van Hall Larenstein een actief
lid is voor de organisatie van het Wintergala. Het introductiepraatje heeft zij voor de eerstejaars
gegeven en als laatste heeft zij de eed toegevoegd aan het draaiboek bestuurswisseling.
Penningmeesters:
Nula van Rijn en Daimy Jansen hebben dit jaar met zijn tweeën de penningmeestertaken uitgevoerd.
Samen met Ilse Ubels heeft Daimy Jansen de Rabobank pas op de naam van Daimy Jansen gezet. De
pas staat dus niet meer op de naam van T.N. Wolters, die al langere tijd geen bestuur meer is. Ze
hebben financiële boeken bijgehouden, een nieuwe begroting gemaakt, de in- en uitgaven van de
vereniging bijgehouden in een logboek, facturen rondgestuurd voor sponsoren en Daimy Jansen
heeft een draaiboek gemaakt voor penningmeesters maar die is kwijt op dit moment. Nula van Rijn
heeft samen met Jelmer Kasteel de ledenlijsten en -betalingen bijgehouden.
Wouter de Maijer vraagt of de begroting samen met het nieuwe bestuur is gemaakt. Daimy Jansen
antwoordt dat dat niet het geval is, omdat de vereniging in schooljaren werkt en niet in
bestuursjaren. De begroting voor het schooljaar 2019-2020 is wel goedgekeurd door het nieuwe
bestuur.
Secretaris:
Esther Geertsma heeft het draaiboek van de bestuurswissel gemaakt, omdat deze er nog niet was.
Daarnaast heeft zij het draaiboek van het bestuur uitgebreid voor de secretaristaken (met waar
bepaalde stukken te vinden zijn en hoe er ingelogd kan worden op de mailbox). Verder was zij het
contactpersoon voor de fusering van studievereniging Mercator (van de opleiding Management van
de Leefomgeving), die niet is doorgegaan vanuit de kant van Mercator. Zij heeft het
samenwerkingscontract tussen Hallieu en studievereniging Medusa (van de opleiding Kust- en
Zeemanagement) aangepast en heeft er voor gezorgd dat deze is ondertekend door beide
studieverenigingen. Verder heeft zij de alternatieve inauguratie voor alle studieverenigingen
georganiseerd tijdens de introductieweek van studentenvereniging Osiris, de kennismakingsdag voor
de aspirant-Milieukundestudenten georganiseerd samen met Daimy Jansen, de opleidingendag
georganiseerd met Jelmer Kasteel, Daimy Jansen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
herbruikbaar servies en bestek geregeld voor Hallieu.
Pauze
Nula van Rijn meldt dat de pauze begint om 15.18. De pauze is klaar om 15.28.
Nula van Rijn vraagt of iedereen de telefoons weer van tafel kan halen.

Spreektijd commissiehoofden
In dit punt melden de commissiehoofden waar de commissies mee bezig zijn.
Kascontrolecommissie:
Franka Lotze pakt het financieel overzicht erbij. Zij legt ook uit wat de kascontrolecommissie doet: de
kascontrolecommissie controleert of alles wat de penningmeesters doen klopt. Dat gebeurt vier keer
per jaar, één keer per periode. Periode 1, 2 en 3 klopten allemaal. Bij periode 4 is er €23,50 winst te
zien op de kennismakingsdag. Op die dag heeft de vereniging rondgevaren met de aspirantstudenten Milieukunde op de kosten van school, daarom vindt de kascontrolecommissie het gek dat
hier winst op is gemaakt. In periode 4 is er een Jaarafsluiting gevierd in Harlingen. Hier zou het
ontbijt gesponsord worden, echter is de factuur nooit naar het bedrijf gestuurd. Daarom hoopt de
kascontrolecommissie dat dit geld nog teruggekregen kan worden. Daar wordt snel achteraan
gegaan. Elke periode wordt er geld betaald aan de Rabobank om gebruik te kunnen maken van die
bank. Echter verschilt dat elke maand een beetje, want vroeger stond er 12 keer een bepaald bedrag,
maar nu is er besloten dat er elke periode een bepaald bedrag wordt opgeschreven. Wilko Kiewiet
vraagt of deze kosten afgeschreven worden? Daimy Jansen antwoordt dat er altijd €14,60 wordt
afgeschreven, maar er wordt maandelijks iets anders afgeschreven. Uiteindelijk komt het altijd neer
op €14,60. De conclusie is dat de penningmeesters aan de bank gaan vragen waarom er elke keer
een ander bedrag wordt afgeschreven.
Het financieel overzicht is van periode 1 t/m 4, maar het bestuur treedt af in periode 2. Daarom mist
periode 1 van dit bestuursjaar. Echter heeft de kascontrolecommissie pas op het laatste moment
kunnen vergaderen en de penningmeesters hadden het logboek nog niet af. Daarom is er besloten
dat periode 1 bij de volgende Algemene Ledenvergadering wordt meegenomen.
Ilse Ubels en Maaike Kunst komen de vergadering binnen om 15.38 uur.
Activiteitencommissie
Luuk Vollmuller vertelt waar de activiteitencommissie mee bezig is, omdat Risto van Dijk (het
commissiehoofd) niet aanwezig kon zijn. Vorig jaar heeft de commissie een Jaarafsluiting
georganiseerd. Deze was goed bezocht.
Nimue, Lotte, Frank en Famke zijn nieuw bij de activiteitencommissie. Er is een lezing geweest van
AdVinci en er is vorige week gebowld. Er is 18 december een lezing van het Wetterskip. Olaf
Westerhof en Anna-Frouck Joustra gaan een lezing van het CEW regelen. Daimy Jansen gaat een
kledingruil regelen en er wordt een weekendje weg georganiseerd. Luuk Vollmuller wilt graag
sponsoring van Antea Group voor dit weekendje weg, dat is overlegd met de PR- en
Sponsorcommissie en er is goedkeuring gekregen dat dit geregeld mag worden.
Franka Lotze wilt graag filosoferen op de grasmat organiseren met de activiteitencommissie. Franka
Lotze heeft een opmerking: op 12 december is er een filmavond waar Little Big Farm laten zien
wordt.
PR- en Sponsorcommissie
Wouter de Maijer representeert de PR-commissie. Vorig jaar zijn er truien verkocht. De PR- en
Sponsorcommissie gaat een tweede batch bestellen, hier staat al een google form van online dus de
leden kunnen de truien al bestellen. Er zijn ook twee nieuwe sponsors voor in totaal €250,-: EcoJob
en Kenonz. De sociale media probeert de commissie zo actief mogelijk te houden. De
verantwoordelijkheden voor verschillende sociale media zijn verdeeld onder de actieve leden van de
PR- en Sponsorcommissie. Dat staat nu nog in de notulen, maar er gaat een document met de
takenverdeling op de Dropbox komen zodat mensen met vragen de juiste persoon kunnen
benaderen. In de toekomst willen zij de LinkedIn weer actief maken. Ze willen ook mokken gaan

bestellen. Die gaan ongeveer €5,- kosten. Er zijn nog stickers op voorraad en die gaan nog verkocht
worden. Ze zijn ook bezig met vlaggen. De kosten van de vlaggen komt tot nu toe op €20,- per vlag
uit. Wilko Kiewit vraagt of er ook gekeken wordt naar vlaggen van andere verenigingen en of die van
ons groter zijn? Dat gaat de PR- en Sponsorcommissie doen. De commissie gaat ook een nieuwe
banner ontwerpen, want dat was goedgekeurd vanuit de opleiding Milieukunde (zij sponsoren deze).
Ze willen ook minimaal één, maar hopelijk twee nieuwe sponsoren bijleggen. Alle commissieleden
gaan individueel een sponsor benaderen, zodat dat wat actiever gehouden kan worden. Ze willen
ook een ludieke actie gaan doen, eventueel samen met het nieuwe bestuur. Ze willen graag iets met
stikstof doen, zodat Hallieu door een wijder publiek gezien wordt. Er zijn nu ook meer actieve leden
bij de PR; er zijn 6 nieuwe actieve leden: Wieger, Carmen, Ineke, Lieve, Jeroen en Tijs.
Esther Geertsma vraagt: gaan jullie alle sponsoren benaderen vanuit de PR-mail? Dit gaat de
commissie doen, het bericht wordt wel eerst nagekeken door de hele commissie en er staan
draaiboeken voor het opstellen van een sponsormail online.
Wouter de Maijer meldt dat ideeën voor de banner ook welkom zijn: de nieuwe banner mag namelijk
strakker dan de vorige banner.
Financieel jaarverslag
Maaike Kunst verlaat de vergadering om 15.48 uur.
Nula van Rijn laat het overzicht van in- en uitgaven van de vereniging zien. Hier waren een aantal
vragen over:
• Franka Lotze vraagt zich af hoe er winst gemaakt kan worden op de opleidingendag? Jelmer
Kasteel antwoordt: door het statiegeld.
Maaike Kunst komt de vergadering binnen om 15.50.
•

•

•
•
•

Wilko Kiewit vraagt hoe we aan €440 euro komen. Nula van Rijn antwoordt dat Hallieu deze
kreeg van de opleiding voor de leden die dat jaar lid waren. Dat was toen de regeling met
school. Nu is er een potje van €500,- per jaar voor vergoeding van de helft van elke schoolgerelateerde activiteit.
Wilko Kiewit vraagt of we in periode 2 sponsoring hebben gekregen van de leden? Nula van
Rijn antwoord dat er nu een andere regeling is met school: nu is er een potje van €500,- per
jaar voor vergoeding van de helft van elke school-gerelateerde activiteit.
Wouter de Maijer vraagt of we nog mokken als presentjes kunnen geven. Daimy Jansen
antwoordt dat er presentjes vanuit school komen en dat deze al vastgesteld zijn door school.
Er komt naar voren dat Daimy Jansen haar blouse nog niet heeft betaald. Dat moet zij nog
doen.
Wilko Kiewiet vraagt: hoezo hebben we winst gemaakt? De penningmeester antwoordt dat
er veel activiteiten en het weekendje weg niet zijn doorgegaan.

Stemming wijziging statuten
Er wordt gestemd of het volgende aan artikel 4 Lidmaatschap (als punt 7) mag worden toegevoegd:
“Een lid heeft niet het recht eigendommen te confisqueren in de naam van Hallieu.”
Wouter de Maijer vraagt of dit alleen geldt voor leden van Hallieu en of andere mensen dan wel van
Hallieu mogen confisqueren. Esther Geertsma antwoordt dat dit inderdaad alleen voor leden van
Hallieu geldt, omdat de statuten alleen voor leden van Hallieu gelden. Andere mensen hebben zich
aan de wet te houden: stelen is verboden.

Martijn Rotteveel verlaat de vergadering om 16.14 uur
Ineke Feunekes verlaat de vergadering om 16.15 uur
Martijn Rotteveel komt de vergadering binnen om 16.16
Ineke Feunekes komt de vergadering binnen om 16.18
Presentatie kandidaatsbestuur
Het kandidaatsbestuur gaat voor de presentatie staan. Zij stellen zich voor:
• Maaike Kunst is tweedejaars student Milieukunde en wilt eerste secretaris worden.
• Nimue Isidora is eerstejaars en wilt tweede secretaris worden.
• Carmen Bosman is tweedejaars student Milieukunde en wilt tweede penningmeester
worden.
• Jelmer Kasteel is derdejaars en wilt voorzitter worden.
• Daimy Jansen is tweedejaars en wilt eerste penningmeester worden.
Het kandidaatsbestuur legt uit waarom zij bestuur willen worden:
• Maaike Kunst wilt betrokken zijn bij de opleiding. Dat doet zij ook door haar baan als
studentvoorlichter. Zij wilt echter nog betrokkener zijn bij de studenten en ziet het bestuur
als een goede kans hiervoor.
• Nimue Isidora wilt graag veel leren van haar bestuurstijd. Daarnaast vindt zij het handig dat
er ook een eerstejaars in het bestuur van Hallieu zit, als contact naar de eerstejaars.
• Carmen Bosman vindt het leuk om te rekenen en wilt daarom penningmeester worden. Op
de middelbare school heeft zij M&O gedaan en deze kennis wilt zij in de praktijk brengen
door middel van de functie van tweede penningmeester.
• Jelmer Kasteel is al twee jaar bestuur geweest: eerst secretaris in het bestuur van Franka
Lotze en nu algemeen bestuurslid in het bestuur van Ilse Ubels. Hij wilt graag organiseren en
hoopt goed overkoepelend te denken over de vereniging. Hij hoopt deze vaardigheden ook
te kunnen verbeteren als voorzitter.
• Daimy Jansen wilt eerste penningmeester worden omdat zij graag haar ervaring meeneemt
van haar tweede penningmeesterschap en hiermee ook Carmen Bosman opleidt.
De visie van het kandidaatsbestuur is om transparant te zijn en de draad voort zetten van de vorige
besturen (bijvoorbeeld door middel van het klimmende ledenaantal door te zetten). Ze willen ook
nadenken over innovativiteit in de vereniging.
Wouter de Maijer vraagt of het kandidaatsbestuur van plan is om de commissies te betrekken bij hun
plannen. Jelmer Kasteel antwoordt dat zij snel een vergadering in gaan plannen met de commissies.
Wilko Kiewiet vraagt of er een plan is voor het behouden van de contuïniteit in de actief
ledenstroom. Daar heeft het kandidaatsbestuur (nog) geen plan voor. Zij willen sowieso activiteiten
als de kennismakingsdag voorzetten: zij hebben gehoord dat dit als erg leuk ervaren werd. Ook willen
zij graag de connectie met de eerstejaars goed onderhouden. Zij merken dat dit ervoor zorgt dat zij
veel meer geïnteresseerd raken in Halieu omdat ze de actieve leden ook kennen. Daarom was het
huidige bestuur erg blij met Daimy Jansen uit het eerste jaar en het kandidaatsbestuur erg blij met
Nimue Isidora uit het huidige eerste jaar.
Wouter de Maijer meldt dat het kandidaatsbestuur ook muntjes voor het Grand Café uit kunnen
delen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit gaat het kandidaatsbestuur niet doen.
Wilko Kiewiet vraagt aan Jelmer Kasteel of zijn voorzitterschap goed gaat komen in verband met
derdejaars stages en minoren. Jelmer Kasteel meldt dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te
maken vanwege zijn studievertraging.

Wilko Kiewiet vraagt aan Nimue Isidora of haar oriëntatiestage in periode 1 van het tweede
schooljaar een probleem wordt. Jelmer Kasteel zegt dat dit vorige besuursjaren ook goed is
gekomen, terwijl toen bijna het hele bestuur op stage was. Nu is er maar één iemand die op stage
gaat.
Wilko Kiewiet geeft te tip aan het kandidaatsbestuur om gebruik te maken van de adviescommissie.
Dit is een commissie met alle oude besturen waarin advies gevraagd kan worden. Er is erg veel
ervaring opgedaan door de bestuursjaren heen.
Franka Lotze vraagt aan Jelmer Kasteel of het wel goed komt als enige jongen in het bestuur. Jelmer
Kasteel meldt dat hij ook de enige jongen is in het huidige bestuur en dat hij dat prima vindt.
Franka Lotze vraagt ook of hij een vice-voorzitter nodig heeft. Hier heeft het kandidaatsbestuur het
samen met het huidige bestuur over gehad. De conclusie was dat een goede tweede secretaris
hebben beter is dan een goede vice-voorzitter.
Het nieuwe bestuur presenteert hun begroting, deze wordt uitgelegd door Daimy Jansen.
Er wordt een vraag gesteld of het niet slimmer is om de begroting per bestuursjaar te maken. Hier
gaat het nieuwe bestuur over vergaderen.
Daimy Jansen meldt dat het kopen van een nieuwe barbecue wilden we kopen niet door is gegaan
vanwege het opslaan van de barbecue, opslaan van een gasfles en het transporteren van de
barbecue.
Er zitten een aantal fouten in de begroting die gepresenteerd wordt, omdat dit een oude versie is. Er
wordt een nieuwe begroting gemaakt en deze wordt gestuurd via de mail.
Uitslag stemming statuten
In totaal zijn er 19 mensen die gestemd hebben voor de statutenwijziging. 18 mensen hebben vóór
gestemd, 1 persoon heeft blanco gestemd. Hierbij zijn is de statutenwijziging goedgekeurd.
Ineke Feunekes verlaat de vergadering om 16.56. Zij geeft aan Luuk Vollmuller volmacht om te
stemmen.
Stemming kandidaatsbestuur
Er hebben 11 mensen gestemd. Er hebben 11 mensen voor gestemd. Daarom is het nieuwe
kandidaatsbestuur aangesteld.
Dechargeren zittend bestuur
Nula van Rijn:
• “met de volgende hamerslag dechargeer ik ‘Jelmer Kasteel’ als functie algemeen bestuurslid
van het bestuur 2018-2019 van studievereniging Hallieu
• met de volgende hamerslag dechargeer ik ‘Daimy Jansen’ als functie tweede penningmeester
van het bestuur 2018-2019 van studievereniging Hallieu
• Met de volgende hamerslag dechargeer ik ‘Ilse Ubels’ als functie voorzitter van het bestuur
2018-2019 van studievereniging Hallieu
• met de volgende hamerslag dechargeer ik ‘Esther Geertsma’ als functie secretaris van het
bestuur 2018-2019 van studievereniging Hallieu”
Franka Lotze:
• “met de volgende hamerslag dechargeer ik ‘Nula van Rijn’ als functie eerste penningmeester
van het bestuur 2018-2019 van studievereniging Hallieu
• Franka Lotze bedankt het bestuur voor hun bestuursjaar.
• met de volgende hamerslag installeer ik ‘Jelmer Kasteel’ als functie voorzitter van het
bestuur 2019-2020 van studievereniging Hallieu”

• Franka Lotze wenst het nieuwe bestuur veel succes.
Jelmer Kasteel:
• “met de volgende hamerslag installeer ik ‘Maaike Kunst’ als functie eerste secretaris van het
bestuur 2019-2020 van studievereniging Hallieu
• met de volgende hamerslag installeer ik ‘Nimue Isidora’ als functie tweede secretaris van het
bestuur 2019-2020 van studievereniging Hallieu
Nimue Isidora neemt de notulen over.
• met de volgende hamerslag installeer ik ‘Daimy Jansen’ als functie eerste penningmeester
van het bestuur 2019-2020 van studievereniging Hallieu nula voorzitter kas commissie”
• met de volgende hamerslag installeer ik ‘Carmen Bosman’ als functie tweede
penningmeester van het bestuur 2019-2020 van studievereniging Hallieu
Installaties nieuwe kascontrole commissie
Jelmer Kasteel hamert Ilse Ubels en Nula van Rijn in in de kascontrolecommissie.
Jelmer Kasteel hamert Luuk Vollmuller en Olaf Westerhof uit uit de kascontrolecommissie
WVTTK
Er zijn geen WVTTK’s.
Rondvraag
Nula van Rijn: ‘Wie gaat er mee naar de Rus?’ veel mensen zeggen ja.
Esther Geertsma naar het bestuur: ‘hebben jullie er zin in?’ het bestuur zegt ja.
Ilse Ubels: ‘Wie heeft er zin in het nostalgiefeest in Bar Sybs vanavond?’ veel mensen zeggen ja.
Luuk Vollmuller: ‘Wisten jullie dat we hierna naar de Rus gaan?’ mensen zeggen ja.
Franka Lotze: ‘als feestcommissie hopen we dat iedereen bij het feest is!’
Sluiting
Jelmer Kasteel sluit de vergadering om 17.15 uur.

