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Notulen 75e Algemene Ledenvergadering 
der S.V.T.B Curius – 2 maart 2021 

 
    

 

Datum:        02-03-2021    Voorzitter: Nena Schenk 

Plaats:         Online (Zoom)   Secretaris:   Tim Verwer 

Tijd:         19:08 uur - 20:03 uur 

 28ste bestuur der S.V.T.B. Curius 
 

1. Opening  

De voorzitter opent om 19:08 uur de 75ste Algemene Ledenvergadering. 

2. Mededelingen  

Voorzitter: Welkom op de 75ste ALV, ook wel bekend als de halfjaarlijkse AL, wat ongelofelijk fijn dat 

jullie allemaal gekomen zijn naar deze online ALV. We hopen er het tempo lekker een beetje in te 

kunnen houden. 

Aangezien deze ALV online is kan het gastenboek logischerwijs niet fysiek beschikbaar. Daarom wil ik 

u allen vragen nu het online gastenboek te tekenen via de volgende link.  

Dan zijn er nog een aantal belangrijke andere mededelingen: 

 Gezien deze ALV online plaatsvindt is het belangrijk om te vermelden dat, gezien de statuten 

zulks niet bepalen, het 28ste bestuur heeft besloten dat het stemrecht tijdens deze ALV 

slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel, 

namelijk via de chatfunctie.  

 Wanneer men gedurende deze vergadering een opmerking, vraag en/of een andere 

fantastische toevoeging heeft, dan hoor ik dat graag via de chatfunctie, door middel van het 

opsteken van een digitale hand, of door het sturen van een appje naar de Curiphone  

(06-42873291).  

 Mocht u iets tegen hebben op de net genoemde mededelingen dan moet dat nu aangekaart 

worden.  

 Als laatste mededeling wil ik graag vermelden dat wij, als 28, geen afstand van elkaar houden 

tijdens deze ALV. Zoals met elkaar, huisgenoten en de faculteit afgesproken gedragen wij ons 

als huishouden, eerder, nu en in de toekomst. Dit omdat wij elke dag met elkaar 

doorbrengen. Wij houden ons netjes aan de regels van het RIVM en hopen dat jullie daarin 

met ons mee doen. Zo houden wij van mensen buiten ons bestuur natuurlijk wel afstand. 

 

3. Vaststellen agenda 

De voorzitter deelt mede dat er geen nieuwe agendapunten bij zijn gekomen. 

4. Notulen 74ste ALV d.d. 25-11-2020 

Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn goedgekeurd. 
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5. Secretarieel halfjaarverslag 

De voorzitter geeft het woord aan de Secretaris. 

Secretaris: Graag zou ik kort met jullie willen terugblikken op afgelopen half jaar. Of wacht, we 

moeten even overleggen of het halfjaarverslag wel door mag gaan. Nee, zo te zien wordt het toch 

een ander agendapuntje. Ik krijg net te horen dat het secretarieel halfjaarverslag toch nu plaats gaat 

vinden! 

Als jullie denken, wat doet deze vent: ik geef jullie een beetje inzicht in hoe ons afgelopen half jaar 

eruit heeft gezien. Door alle coronamaatregelen zijn we in een soort van Curius-achtbaan beland. Op 

het ene moment mochten we fysieke evenementen organiseren, op het volgende moment kon dit 

niet meer. En eigenlijk is dat heel het jaar, tot en met nu, zo gebleven. Af en toe kregen we even 

valse hoop, maar voornamelijk moesten we dingen online gaan organiseren. We belanden van de 

ene Zoom meeting in de andere. Af en toe kwam daar een verdwaalde Teams meeting tussendoor, 

heel af en toe ook nog eens Hopin, waarmee we een paar grote evenementen hebben gedaan. Je 

hoort het al, dat het online was mocht de pret niet drukken. Het klinkt misschien niet zo positief, 

maar we zouden ervoor zorgen dat we ons net zo hard voor alle Curioten zouden maken als de vorige 

jaren. 

Dan door naar het volgende gedeelte met de foto’s. Daarvoor wil ik jullie verwijzen naar 

www.curius.nl. Nee hoor, ik heb de foto’s onderverdeeld in drie categorieën, fysiek, semi-fysiek en 

online. 

Aan het begin van het jaar konden we het één en ander nog fysiek doen. Tijdens de OWee heeft de 

WOEJ een prachtig online eerstejaars weekend georganiseerd, met ook een deel op de faculteit. 

Tijdens een interview met Gerard konden alle sjaarzen genieten van een heerlijk drankje en een 

broodje, om zo toch nog een beetje de faculteit te kunnen leren kennen. In de eerste weken was er 

ook het StarCo speeddaten, om zo in een parkje op afstand elkaar te leren kennen. De kroegentocht 

die gepland stond in de korte tijd daarna, kon helaas niet doorgaan door de verscherpte 

maatregelen. Wel was er nog de FreshCo treasure hunt, waarbij in tweetallen door Delft een 

speurtocht uit was gezet met de nodige biertjes. 

Het deel wat we gelukkig nog fysiek hebben kunnen doorzetten, zijn dingen rondbrengen, ik noem 

het zelf ook wel semi-fysiek. Van spiezen rondbrengen als valentijnsactie, naar een kopje koffie en 

een koekje aan de deur, tot rondgebrachte Curius-mondkapjes. Tijdens evenementen werden 

goodiebags rondgebracht tot we er bij neervielen. 

Maar dan de evenementen. Zoals ik al zei waren er helaas maar een beperkt aantal fysiek. We 

hebben goede hoop voor het aankomend half jaar, maar ik heb gehoord dat het tijdens dit 

secretarieel halfjaarverslag de bedoeling is om terug te blikken…  

Ook online waren de evenementen zeer geslaagd. Zo hebben we Curious 4 Business gehad, de 

borrelboxen waren geweldig. Lunchlezingen, de lunch was geweldig. Ouderdag, de goodiebags waren 

geweldig. TIMES, bachelor TIMES, Management Event, inhousedagen, het was er allemaal. Ondanks 

corona hebben we er tot nu toe het beste voor jullie van gemaakt! Hopelijk kunnen we komend half 

jaar nog meer organiseren dan we tot nu toe hebben gedaan, dan wordt het jaarverslag echt een 

knaller! 
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6. Beleidsupdate 28 

De voorzitter geeft het woord aan de Commissaris Master & Carrière. 

Commissaris Master & Carrière: Het belangrijkste beleidspunt van de master dit jaar was de 

connectie tussen Dentatus en Curius, daar lag een kans. Die achterstand was er niet, omdat ik 

redelijk veel van Dentatus wist. Er was een meeting om te zorgen voor meer overleg tijdens de 

overdrachtsperiode. Meer structuur bij Dentatus en ze zijn bijna klaar met het lange termijn beleid 

en financieel beleid. 

Nu ben ik begonnen met de master specialisaties. De communicatie voor volgend jaar is net 

begonnen. 

De masterstructuur bij Curius is omgezet naar een Strategie WerkGroep. De Master Commissie heeft 

echt drie MOT- en drie CoSEM-studenten die ook apart dingen voor hun master specifiek zullen 

organiseren.  

De voorzitter geeft het woord aan de Commissaris Bachelor Onderwijs. 

Commissaris Bachelor Onderwijs: Mijn slide is iets minder vol. Als eerste de feedback signalering. Het 

is moeilijk door corona om feedback te genereren. We zijn heel actief op WhatsApp, iedereen kan 

ons bereiken door midden van bijvoorbeeld de Curius WhatsApp. Veel mensen weten mij ook 

persoonlijk te bereiken. Dat is wat we al gedaan hebben en wat tegelijkertijd ook goed werkt. 

We zijn verder bezig met een nieuwe site. Het stukje over het onderwijs komt duidelijk en 

puntsgewijs daarop. Daarvoor hopen we eind deze maand de website in de lucht te hebben. 

De bekendheid van het bijlesnetwerk. Ik ben bezig met het opzetten van een marktonderzoek om te 

kijken waar mensen gebruik van maken. Het feit is dat de faculteit ons bijlesnetwerk graag omarmd 

in plaats van Athena en Examentrainingen, omdat het daar gaat om het halen van het vak en niet zo 

zeer om het begrijpen van het vak. Daarom zijn we ook in overleg met de faculteit. 

Tot slot de evaluatie mogelijkheden voor studenten. Druk met O&S om Evasys aan te pakken, deze 

wordt namelijk nu niet gepubliceerd. Notitie over geschreven, ondersteund door FSR. Deze week 

komt deze bij het OMT, we hopen daardoor verbetering te krijgen, zodat Evasys ook gepubliceerd 

wordt. Mogelijk is dit op een andere manier. 

De voorzitter geeft het woord aan de Commissaris Externe Betrekkingen. 

Commissaris Externe Betrekkingen: Allereerst het evalueren en hervormen van het palet van 

bedrijven en evenementen. De aanleiding was inzicht creëren in de variatie van de bedrijven en 

carrière-evenementen en onderzoeken of  deze aansluit bij de wensen van alle TB’ers en eventueel 

de minder voor de hand liggende carrièremogelijkheden in kaart worden gebracht en daarbij in 

samenwerking met bedrijven en leden (digitale) mogelijkheden van carrière-evenementen worden 

geïnventariseerd en herzien. 

Toen dit beleidspunt was opgesteld zag het coronaverhaal er nog een stuk anders uit. De actiepunten 

die ik toen heb opgesteld komen niet helemaal meer overeen met de hoe de wereld er nu uit ziet. 
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Het halfjaarlijks onderzoek uitvoeren, zoals opgenomen in het beleid, is op dit moment niet erg 

zinvol, aangezien er simpelweg weinig carrière-evenementen zijn geweest. 

Wel ga ik de verdeling van het huidige palet van warme contacten in kaart brengen en dit aanleveren 

bij mijn opvolger.  

Daarnaast de promotie via LinkedIn. Dit is gelukt! We hebben de LinkedIn opgeschoond, en de 

persoon Curius verwijderd. Nu hebben we één pagina, waar we updates geven op carrière-

evenementen die zijn geweest en een groep, waar tegen betalen in gepromoot kan worden en die 

we ook (gaan) gebruiken voor onze eigen promotie. 

Er gaan situationeel bepaald worden of er ruimte is om te posten in de groep omdat het niet 

spammerig moet worden. De prijs wordt gelijk aan die van een FB-post, de een is voor een bedrijf 

kwalitatief beter maar de ander heeft vooralsnog een groter bereik. 

Op dit op een goede manier aan te kunnen bieden brengt dit me naar het volgende punt. 

Tot slot de brochure met samenwerkingsmogelijkheden herzien. Dit actiepunt valt eigenlijk onder 

het eerst punt maar ga ik groter aanpakken. Het hele design gaat worden aangepakt voor een nog 

professionelere uitstraling. Wel wordt hier dus LinkedIn aan toegevoegd, en ga ik m lekker 

verengelsen.  

Voorzitter: Dan nog het sociale onderdeel van ons beleid. Ten eerste zijn de door ons gestelde doelen 

voor het behalen van een minimum aantal inschrijvingen behaald. De hiervoor opgestelde 

actiepunten zijn allemaal voltooid. Ditzelfde geldt voor onze doelstellingen wat betreft de Whatsapp 

van de Curiphone, ook hiervan zijn alle actiepunten voltooid en de doelstelling gehaald. De 

waarborging van culturele ontwikkeling, onder de prachtige naam Manius Culturius, echter is nog 

niet behaald, hier moet nog op ingezet worden in het laatste half jaar van dit bestuursjaar. 

Ten tweede is er het commissiebeleid. Het gestelde doel van samenwerking tussen de  verschillende 

commissies is een beleidspunt dat actief opgepakt wordt, waardoor alle actiepunten die ondanks 

COVID-19 nog wel mogelijk zijn, behaald zijn en worden. Verder hebben we in ons beleid vastgelegd 

de jaarplanning en daarmee de commissies en hun activiteiten te willen herzien. De hiervoor 

benodigde Strategie WerkGroep is opgericht en werkt  hard aan de herevaluering hiervan. Ten slotte 

is bij dit beleidshoofdstuk de verdere ontwikkeling van de StudieCommissie, de StuCo, een belangrijk 

punt. Alle actiepunten hiervan zijn en worden meegenomen, dit maakt dat het met de StuCo erg 

goed verloopt wat betreft beleid. 

Ten derde zijn er nog de beleidspunten ‘Aantrekkelijkheid van het hok’, ‘ICT’ en ‘Ontwikkelingen in 

kaart brengen’. Het eerste punt is al in z’n geheel afgerond met de nieuwe indeling van het hok. De 

ICT wordt actief verbeterd door de aanschaf van een volledig nieuwe site. Hieraan wordt op dit 

moment hard gewerkt zodat deze binnenkort online kan gaan. Tot slot wordt er weinig gewerkt aan 

het laatste beleidspunt, dit moet nog gebeuren in het aankomend halfjaar. 

7. Pauze 

De voorzitter schorst de 75ste Algemene Ledenvergadering om 19:29 uur en hervat deze om 19:31 uur. 
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8. Financieel halfjaarverslag 

De voorzitter geeft het woord aan de Thesaurier. 

Thesaurier:  

 Bankkosten en telefoon- en portokosten omlaag, komt door corona: minder transacties en 

minder printen. 

 Algemene sponsorinkomsten, facebook- en website inkomsten ook flink omlaag. Bedrijven 

bleken dit jaar toch terughoudender te zijn wat betreft wat ze afnamen. 

 Contributie is al afgeschreven, echter begroting nog lager dan realisatie aangezien er 

afgelopen jaren vaak gemerkt is dat mensen de contributie terugbouncen. 

 

 Commissie-bedankactiviteiten omlaag: in eerste instantie was er ook een commissiestart 

activiteit gepland waar veel geld voor begroot was, maar gezien deze online heeft 

plaatsgevonden waren de kosten hiervan heel laag. 

 Verder koffiekosten, reiskosten en startetentje commissies ook omlaag door corona. Het 

liefst laten we natuurlijk nog alle startetentjes met commissies wel doorgaan, maar 

realistisch gezien gaat dit gewoon niet lukken. We willen hier wel nog zoveel mogelijk 

uithalen als erin zit, dus vandaar nog steeds 700 euro voor begroot. 

 

 Wat betreft commissies is er voor sommige commissies minder geld begroot aangezien zij nu 

al verwachten minder geld uit te gaan geven doordat er minder mogelijk is. Dit is vooral het 

geval bij de AC en de BaCo. 

 De ouderdag, BusinessCie en FreshCo zijn afgesloten en hier zijn ook lagere kosten 

gerealiseerd dan hier in eerste instantie voor begroot was. Het laten plaatsvinden van een 

online event blijkt nou eenmaal stukken goedkoper te zijn dan fysieke events. 

Pim Munters: Het valt me op dat jullie nog steeds verwachten om 2900 euro uit te geven aan de 

DIES, 3700 euro aan de P-Co en zo zijn er nog wel wat budgetten waarvan ik me niet kan voorstellen 

dat jullie al die evenementen nog gaan organiseren. Hoe kijken jullie hier tegenaan? 

Thesaurier: Ik heb vorige week met de thesaurier van de DIES gezeten. Ik benadruk dat ze het geld 

niet op hoeven te maken. Zij hebben grote plannen. De P-Co huurt bijvoorbeeld een externe partij in 

om iets te laten organiseren. We willen commissies blijven stimuleren om grote dingen te 

organiseren. Als ze het niet uitgeven, geven ze het niet uit. 

Pim Munters: Hoe zit het dan met de P-Co? Verwacht je binnenkort een feest voor 1000 man te 

kunnen organiseren? 

Thesaurier: Voor de P-Co huren wij Motor in, een commissie van DSC, om een rally uit te zetten. Dit 

vergt veel kennis, dat gaat de P-Co niet lukken. 

Pim Munters: Duidelijk, dank je wel. 

 De Consulkosten zijn dit jaar een stuk hoger. Dit komt omdat eenmalig de verzendkosten via 

ons zijn gelopen die erg hoog bleken te zijn. We gaan ervan uit dat dit eenmalig is dus hier is 

ook op begroot. 
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 Curious 4 Business bleek ook goedkoper te zijn dan verwacht doordat het online was. 

 Verder is de inkomsten structuur van de IBT dit jaar verandert. Normaliter zit dit geld in het 

target van de externe, Tom dus, maar om de commissie dit jaar meer een uitdaging te geven 

gaan zij zich ook veel bezighouden met het ophalen van acquisitie en lopen deze inkomsten 

niet meer via Curius maar direct via de commissie zelf. 

 Het verschil bij zelfontplooiing lijkt hier ook heel groot, dat komt omdat in de vorige 

begroting de inkomsten van ballen met bedrijven nog niet waren opgenomen. Deze staat nu 

hier begroot aangezien er nog een nieuwe post voor aangemaakt moet worden omdat dit 

een nieuw event is. 

 

 Verder blijft dit allemaal redelijk gelijk. Alleen de website kosten zijn iets omlaag en de 

onderwijsbijdrage ook. 

Wat betreft de balans. 

 Initiatieven reserve is lager, komt omdat we hier het online platform abonnement Hopin mee 

hebben aangeschaft. Ook wordt hij nog lager omdat de site vernieuwd gaat worden en dit 

komt uit deze reserves. 

 Debiteuren is hoog door contributie, deze is inmiddels afgeschreven dus zal snel slinken. 

Over het algemeen is het dus vooral erg opvallend dat de inkomsten een stuk lager zijn doordat 

bedrijven ons dit jaar minder sponsoren. Dit kan gelukkig goed worden opgevangen door ook lager 

uitvallende kosten van allerlei activiteiten en andere posten waardoor de begroting zonder 

problemen op 0 uitkomt. Toch willen wij graag aan jullie meegeven dat Curius financieel gezien erg 

gezond is en wij ons niet tegen willen laten houden door een jaar minder inkomsten. Mocht er dus 

nog geld nodig zijn voor eventueel spontane activiteiten, commissies of iets anders, dan hebben wij 

hier genoeg reserves voor en kan dit hierdoor worden opgevangen. 

Pim Munters: Zou je nog even terug kunnen gaan naar de eerste slide? Het valt me op dat van al je 

sponsorinkomsten nog bijna geen geld is binnengekomen. Is dat een zorg? 

Thesaurier: Dat is niet dat contracten er nog niet per sé zijn, het heeft meer te maken met het 

moment van facturering. Bedrijven zien liever dat we dit iets later factureren, dat zal rond mei 

gebeuren. 

Voorzitter: Dan vraag ik bij deze aan de ALV om de halfjaarlijkse begroting goed te keuren. Mocht 

iemand niet akkoord zijn, dan moet dit nu worden aangegeven in de chat. 

De halfjaarlijkse begroting is goedgekeurd door de ALV. 

9. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

De voorzitter geeft het woord aan de Secretaris. 

Secretaris: In dit agendapuntje willen wij een voorstel doen om het Huishoudelijk Reglement aan te 

passen. Dit is noodzakelijk vanwege de gewijzigde statuten in de vorige ALV. 
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Aan de hand van de gewijzigde statuten is artikel 9, lid 5, als volgt aangepast: “Het bestuur behoeft 

eveneens goedkering van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van 

rechtshandeling, vanaf het bedrag, dat is het huishoudelijk reglement is vermeld.” 

Dit betekent dat er een bedrag in het Huishoudelijk Reglement opgenomen moet worden. Daarom 

doet het 28ste bestuur van S.V.T.B. Curius het voorstel voor het toevoegen van artikel 12 aan 

hoofdstuk 2 genaamd ‘Van het bestuur’ aan het Huishoudelijk Reglement. Dit artikel 12 luidt als 

volgt: “Artikel 12 – Beperking rechtshandelingen. Het bestuur behoeft toestemming van de algemene 

ledenvergadering voor rechtshandelingen die een bedrag van EUR 50.000 overschrijden.” 

De 50.000 euro is voornamelijk gebaseerd op de hoge uitgaven tijdens jaarlijkse reizen: de 

wintersport, de Interactie en de International Business Tour. 

Om deze wijziging definitief door te voeren zal er een stemming plaatsvinden. Hiervoor moet er 

volgens de statuten gestemd worden. Als de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de helft 

plus één, voor stemt, zal deze wijziging worden aangenomen. Voordat we over gaan tot stemming, 

zijn er nog vragen? 

Mira Groot: Ik heb nog niet helemaal begrepen waarom we deze beperking er in willen zetten. 

Secretaris: Vanwege de statuten wijziging is dit bedrag uit de statuten gehaald en moet deze dus 

worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

Mira Groot: Maar er stond dus geen 50.000 euro in de statuten? 

Secretaris: Dat geloof ik niet nee. 

Mira Groot: Dat is best hoog, hebben jullie het ergens op gebaseerd? 

Secretaris: Ja absoluut, zoals ik net al zei is dit gebaseerd op de wintersport. Deze kost al snel 30.000 

euro en dit groeit natuurlijk. Dus door 50.000 euro in te stellen voorkom je dat je dit over een paar 

jaar weer moet veranderen. Anders moet er toestemming worden gevraagd aan de ALV. 

Mira Groot: Dank voor je uitleg. 

Pim Munters: Dus als ik het goed gebruik is dit bedrag dusdanig hoog gesteld zodat je dit in principe 

niet hoeft te gebruiken voor normale zaken, maar voor welke zaken staat dit er wel in? Waarom 

staat het er dan überhaupt in? 

Secretaris: Voor bedragen van boven de 50.000 euro. Stel je voor dat er ooit een overdekking komt 

bij het TB café, beetje out of the box, dan bestaat zomaar eens de kans dat dit de 50.000 euro 

overschrijdt. Dan is het belangrijk dat dit wel door de ALV moet. Maar om te voorkomen dat je voor 

de wintersport elk jaar goedkeuring moet vragen aan de ALV willen wij voorkomen. 

Pim Munters: Oké, ja. 

Secretaris: Als er geen verdere vragen zijn wil ik iedereen vragen om te stemmen. Zoals Nena al heeft 

aangegeven kan dit dus via de chat-functie. Verder zal het 28ste bestuur mondeling stemmen. 
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Naast de zes bestuursleden zijn er 22 (twee-en-twintig) leden aanwezig. De zes bestuursleden 

stemmen voor door middel van een fysieke stemming. De overige 22 (twee-en-twintig) aanwezigen 

stemmen door gebruik te maken van de Zoom chat welke opgenomen is als bijlage A onderaan de 

notulen. De uiteindelijke stemming is als volgt: 

 25 stemmen voor; 

 1 stem blanco; 

 0 stemmen tegen; 

 3 stemonthoudingen. 

 

10. Decharge commissies 

De volgende commissies met haar leden worden gedechargeerd: 

Consul Ouderdag FreshCo 

Jonathan Gaalswijk Jula van der Schans Nikita Belliapa 

Bjarne Timmer Jennifer Borhem Francien Baijanova 

Julie Wijffels Levi van Kersen Manoviraj Singh Shergill 

 Maaike van Schaick Max Sliwinsky 

 Maarten Wijn Shashank Ramkumar 

 

Vanwege het overlijden van Shashank Ramkumar Rajarathnam wordt er voor het uithameren van de 

FreshCo een minuut stilte gehouden. 

11. Installatie commissies 

De volgende commissies met haar leden worden geïnstalleerd: 

IBT Consul MaCo 

Dimitrios Symeonidis Timothy de Weijer Alexander Kempen 

Elze Kamerling Maurits Vervelde Elena Peters 

Emma Deijkers Sanne Proosdij Guus de Ronde 

Alexandru Stefanescu  Hanne Bosch 

  Kiran Gopalakrishnan 

  Maude Bruggink 

   

DIES KVC  

Ella Meeuwsen Anniek Bertels  

Jeroen Eimers   

Jonathan van Loo   

Maartje Vennegoor   

Merel van ’t Hoen   

Noud Prast   

   

12. W.v.t.T.K. 

Er zijn geen verdere punten. 
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13. Rondvraag 

Mira Groot: Lekker gedaan jongens. Ik vroeg me af, wanneer kunnen we weer koffie halen? 

Voorzitter: Tot nu toe is het hok de Boardroom, dus nog geen koffie. 

Sebastian Maks: Jullie zijn allemaal goed bezig! 

Matthijs van de Wiel: Jullie zijn goed bezig, geen vragen. 

Wessel Donkervoort: Vinden jullie dat Nena als Geraldine Kemper klinkt? 

Commissaris Externe Betrekkingen: Ja inderdaad! 

Joerie Kluijtmans: Wist je dat een mier die dronken is altijd naar rechts valt en nooit naar links? 

Voorzitter: Weet je hoe dat komt? 

Joerie Kluijtmans: Nee, Bas? 

Bas Hoekstra: Ik weet het ook niet. 

Commissaris Bachelor Onderwijs: We komen snel weer koffie langsbrengen! 

Secretaris: Wisten jullie op een fles ICE een rondje rechtsboven de ‘I’ staat als het gradentekentje? 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de 75ste Algemene Ledenvergadering om 20:03 uur. 
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Bijlage A – Zoom-chat 

18:58:05  From  Nena Schenk :  

https://tudelft.zoom.us/j/91688558228 

19:06:03  From  Mira Groot :  

Ik hoor eigenlijk vooral Eef, de rest niet duidelijk 

19:18:04  From  sebastianmaks :  

Lekker Tim!!! 

19:18:26  From  sebastianmaks :  

Kan je geen TedTalks gaan geven? 

19:22:37  From  Clemens Nauta :  

Lekker Pim!! 

19:27:07  From  Clemens Nauta :  

Lekker Eeeef!! 

19:27:22  From  Annelotte :  

niek tho ik 

19:27:34  From  Clemens Nauta :  

Matthijs! Enige niet RvB'er 

19:27:39  From  Clemens Nauta :  

Hulde daarvoor 

19:28:01  From  Matthijs van de Wiel :  

Ben niet alleen hoor xx BarCo 13.0 

19:28:15  From  Clemens Nauta :  

Kijkkk 

19:28:17  From  Clemens Nauta :  

Heel goed 

19:28:40  From  Clemens Nauta :  

Normaal kreeg je altijd graties bieriee 

19:29:06  From  SVTB Curius :  

Willen jullie je  naam + achternaam even in deze chat zetten voor het aanwezigheidsboek ? 

19:29:23  From  Mira Groot :  

Mira Groot 

19:29:24  From  Sebastiaan Beekes :  

Sebastiaan Beekes 

19:29:37  From  Clemens Nauta :  

25.3 

19:29:39  From  Pim Munters :  

Pim Munters 
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19:29:55  From  Clemens Nauta :  

Clemens Nauta 

19:29:56  From  sebastianmaks :  

Sebastian Maks 

19:30:03  From  Matthijs van de Wiel :  

Emma van Kleef 

Luisa Ximenez Bruidgeom 

Tim Poppe 

Matteo Mazza 

Wessel Donkervoort 

Matthijs van de Wiel 

Teun van Pelt 

Wieger Voskens 

Tom Bastiaans 

Alexander Kamerling 

Djurre Drenth 

19:30:17  From  Clemens Nauta :  

Hahaha jaaa daaaag 

19:30:20  From  Clemens Nauta :  

gooi die camera aan dan 

19:30:58  From  SVTB Curius :  

Lekker boys!! 

19:42:42  From  Sebastiaan Beekes :  

spannend 

19:42:46  From  Mira Groot :  

Netjes hoor Eef 

19:42:55  From  sebastianmaks :  

Lekker Eef! 

19:44:49  From  Joerie Kluijtmans :  

Bas, Bouch en Joerie aanwezig 

19:45:08  From  SVTB Curius :  

Volledige namen pls jochies 

19:45:43  From  Matthijs van de Wiel :  

Djurre Drenth, Matteo Mazza 

19:46:21  From  Matthijs van de Wiel :  

Wessel Donkervoort; Tim Poppe; Tom Bastiaans;  

19:46:35  From  Sebastiaan Beekes :  

was 50.000 het bedrag wat ook in de statuten stond? 

19:49:51  From  Clemens Nauta :  

Clemens Nauta: Voor 
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19:50:05  From  Joerie Kluijtmans :  

Tom Boucherie: voor 

Bas Hoekstra: voor 

Joerie Kluijtmans: voor 

19:50:06  From  Pim Munters :  

Pim Munters: Voor 

19:50:09  From  sebastianmaks :  

Sebastian Maks: voor 

19:50:09  From  Sebastiaan Beekes :  

Sebastiaan Beekes: Neutraal 

19:50:12  From  Joerie Kluijtmans :  

Kas kranenburg: voor 

19:50:20  From  Joerie Kluijtmans :  

kas is er ook 

19:50:30  From  Mira Groot :  

Mira Groot: Voor 

19:50:54  From  Matthijs van de Wiel :  

Emma van Kleef: Voor 

Luisa Ximenez Bruidegom: Voor 

Tim Poppe: Voor 

Matteo Mazza: Voor 

Wessel Donkervoort: Voor 

Matthijs van de Wiel: Voor 

Teun van Pelt: Voor 

Wieger Voskens: Voor 

Tom Bastiaans: Voor 

Alexander Kamerling: Voor 

Djurre Drenth: Voor 

19:50:58  From  Matthijs van de Wiel :  

Sorry duurde even 

20:01:13  From  Mira Groot :  

Dat heb ik nou ook altijd 

20:02:12  From  Joerie Kluijtmans :  

is er koffie op het hok morgen? 

20:03:24  From  sebastianmaks :  

Bedankt hoor!! 


