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Notulen 76e Algemene Ledenvergadering 
der S.V.T.B Curius – 8 september 2021 

 
    

 

Datum:        08-09-2021    Voorzitter:     Nena Schenk / Noortje van der Meulen 

Plaats:         Grasveld naast The Fellowship Secretaris:      Tim Verwer / Wessel Donkervoort 

Tijd:         14:00 uur 16:00 uur 

 28ste en 29ste bestuur der S.V.T.B. Curius 
 

1. Opening  

De voorzitter opent 14:34  om de 76ste Algemene Ledenvergadering. 

2. Mededelingen  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 76ste Algemene Ledenvergadering. Hij vraagt 

iedereen om niet te vergeten zijn telefoon op stil te zetten en in het gastenboek zijn naam en 

handtekening te zetten. 

Niemand anders met een mededeling. 

3. Vaststellen agenda 

Vastgesteld. 

4. Notulen 75ste ALV d.d. 02-03-2021 

De voorzitter vertelt dat de notulen te lezen zijn door de knop in de uitnodigen van de mail te knippen. 

Vervolgens vraagt hij aan de aanwezigen of er aanmerkingen zijn op de notulen van de 75ste ALV.  

Er zijn geen opmerkingen over de notulen.  

5. Financieel jaarverslag 

De voorzitter geeft het woord aan de thesaurier. 

Thesaurier: Hiernaast de herbegroting en de realisatie van afgelopen jaar. De dingen die het meeste 

afwijken ten opzichte van maart worden besproken. De bankkosten zijn hoger geworden omdat er 

meer transacties waren, er was meer mogelijk. Er is een extra post activiteiten bijgekomen, dat is sinds 

dit jaar voor Curius bestuurders aangemaakt. Het is een aparte post, 1000 euro opgesplitst onder 

algemeen en activiteiten. Commissiebedankactiviteiten is iets hoger uitgevallen, omdat er meer kon. 

Overdrachts- en beleidsweekenden zijn met 600 euro duurder uitgevallen, door de toename van de 

kosten Airbnb. Relatiegeschenkcadeaus zijn 200 euro duurder uitgevallen, vanwege verzendkosten. 

Aan de rechterkant de inkomsten, de sponsorinkomsten zijn lager uitgevallen. Het grootste verschil is 

dat inkomsten overig 6000 euro is, dat was geld wat wij van de faculteit hebben gekregen. Dat komt 

omdat er sinds dit jaar een aanspraak mocht doen op coronagelden. Dat is geld wat de faculteit krijgt 

voor he bevorderen van de welzijn van studenten. De faculteit vond dat Curius daar een groot aandeel 

in had dit jaar.  
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 Mira Groot: 2 vragen, eerst over overdracht- en beleidsweekenden. Heel veel geld, hebben 

jullie dit overlegd? Het zijn namelijk vooral uitgaven die je anders zelf zou maken. 

 Thesaurier: Het was al gerealiseerd, er was twijfel of het voor ons betaald zou worden. De 

conclusie was dat dit door de vereniging wordt opgevangen. 

 Mira Groot: Je weet van tevoren toch wanneer je moet boeken, dit kun je toch ver vooruit 

doen? 

 Thesaurier: Klopt, maar ook werden de prijzen door corona nu hoger. 

 Mira Groot: Maar in principe weet je nu al wanneer een overdrachtsweekend volgend jaar 

plaatsvindt. 

 Thesaurier: Ja klopt. 

 Mira Groot: Daar zou je op kunnen besparen. Verder zag ik dat commissies toch veel met 

bestuursstartetentjes heeft kunnen doen. 

 Thesaurier: Klopt, we hebben aangegeven dat hier geld voor was. Geborreld op de BeMa en 

naar Royal Palace geweest met de WOEJ bijvoorbeeld. 

Thesaurier: Inkomsten en uitgaven. IBT, Interactie en WOEJ zijn de grootste verschillen. We 

konden helaas niet naar het buitenland, bleek redelijk op het laatste moment. Daarom minder 

inkomsten en uitgaven bij de Interactie. Normaal staat er 15k voor de WOEJ begroot, nu was het 

maar de helft. Dat komt omdat het maar een dag was in plaats van twee. Verder zijn de 

coronagelden naar de WOEJ 2 voor de huidige eerstejaars gegaan, maar ook in een iPad. We 

hebben coolerbags naar eerstejaars gestuurd en Curius kosten over de faculteit verspreid. 

Zelfontplooiing heeft geen inkomsten, Ballen met Bedrijven stond hier eerst op begroot.  

 Mira Groot: Ik zag net dat bij Dentatus dat de uitgaven veel groter waren dan de inkomsten, 

dan herbegroot.  

 Thesaurier: In principe is dat aan Dentatus zelf, maar vanaf komend jaar hebben ze een nieuwe 

afspraak met de faculteit, waardoor ze minder afhankelijk zijn van ons. 

 Mira Groot: In principe hebben ze een begroting, hebben ze dan zoveel meer uitgegeven dan 

begroot? 

 Thesaurier: Het idee is dat ze geen Curius geld uitgeven, maar eigen geld. Ze hebben geld van 

Curius geleend. 

 Mira Groot: Dat krijgen jullie terug? 

 Thesaurier: Ja 

 Joerie Kluijtmans: Inkomsten van StuCo zijn 5 euro? 

 Thesaurier: Klopt, goed gezien. Lezing van Ferry Zandvliet. Deze kon ook bijgewoond worden 

online, samen met andere faculteiten. Dan moest er wel 5 euro voor betaald worden, omdat 

er ook een broodje Leo bij zat. Dat heeft welgeteld 1 iemand gedaan. Goede vraag! 

Thesaurier: Hier is het overzicht wat Curius betaald aan commissies en activiteiten. Bij TB-café zie je 

dat er eerst 100 euro winst gemaakt zou worden, er is nu 900 euro verlies gedraaid. Er was geen geld 

om te reserveren, omdat ze niet open konden, dus er is Curius geld in de reservering gestopt. Mogen 

ze volgend jaar niet uitkomen, dan springt Curius bij. 

Het laatste deel van de begroting en de realisatie. Boeken was een probleem omdat alles online was, 

inkoop en verkoop van Curius artikelen zijn redelijk gelijk gebleven. Website kosten zijn lager 

uitgevallen dan eerst. Vandaag is de nieuwe website live gegaan. De kosten hiervoor zijn via het 
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initiatievenfonds gelopen. We dachten dat er modules van het begrote geld betaald zou worden, maar 

dat is niet gebeurt. Dan zijn we er en kom ik uit op een realisatie van 140 euro! 

De balans. We hebben dit jaar nieuwe dassen gekocht. Indicatievenfonds is veel gebruikt dit jaar, maar 

wel nog gezond. De debiteuren zijn vrij hoog, 18k, dat komt omdat de deb van 28 daarop zijn beland. 

Ook een paar bedrijven die nog moeten betalen. Hier zie je onze liquide middelen en onze NTO NTB, 

een kruispost voor uitgaven en inkomsten die nog op mijn jaar moeten komen, maar nog niet 

gerealiseerd zet. Daarom op de balans.  

 Jolijn van Dijk: Moet dat geleende geld van Dentatus daar dan niet bij? 

 Thesaurier: Goede vraag, ik denk omdat ze een debiteur van ons zijn, dat dat daar niet staat. 

 

6. Secretarieel halfjaarverslag 

Secretaris: Ja, daar sta je dan. Een jaar lang de prachtige S.V.T.B. mogen draaien en het veel mooier 

mogen maken. Maar in wat voor jaar. We zouden onszelf teniet doen als we ons een coronabestuur 

zouden noemen, maar we waren wel bestuur in de tijd van corona. Ik kan daar veel verder over 

uitweiden, maar iedereen heeft hier last van gehad, dus dat gaan we achter ons laten. Natuurlijk is 

mijn doel met het secretarieel jaarverslag om jullie in een korte tijd zoveel mogelijk van ons jaar te 

laten zien. Dat ga ik op een bijzondere manier doen, namelijk met louter foto’s uit onze groepsapp. Er 

wordt ook heel veel niet gedeeld, maar dit is het moment dat jullie een heel klein kijkje achter de 

schermen krijgen. En ik wil daarbij corona totaal niet betrekken, want iedereen is daar onderhand wel 

klaar mee. Dus ik heb verzonnen om ons jaar in chronologische volgorde door te lopen, op basis van 

de GGD meldingen van positief geteste personen per dag vanaf 27 februari 2020! X-as, Y-as, dat moet 

jullie als technische studenten wel lukken. Verder ga ik gebruik maken van de dingen op de slide, dus 

ik pak even dat Curius-hoofdje rechtsonder erbij. 

We beginnen lekker met lopen, over de besmettingen. Wat was het spannend toen hè! We wisten 

helemaal niks, ondertussen maakte wij ons bekend als bestuur. Zomervakantie, we schreven beleid en 

we waren heel terughouden. Q1 niks, Q2 opbouwend, Q3 alles.  

1. Bekendmakingsfilmpje 

2. Dag van de bekendmaking (Tom wél een snor, geen vriendin) 

3. Online WOEJ 

4. CoBo 

5. CoBo + stoepje 

Weer lopen, ging iets omhoog, maar nog goede hoop. 

6. StarCo speeddaten 

7. Succes met de tentamens 

8. Treasure hunt 

Naar twee pieken, geen buitenactiviteiten meer, alles online. We moesten van de faculteit. 

9. Online among us + haardvuur 

10. Mondkapjes rondbrengen 

11. Foto’s kalender, lange discussie 
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12. TPM on stage 

13. Hemden 

We waren nog steeds veel online, maar dingen werden beter. 

14. ME 

15. Bachelor TIMES 

16. DIES 

17. Rally 

Eind van het jaar, toen ging het los. 

18. Vakantie (mag natuurlijk niet in een secretarieel jaarverslag) 

19. WOEJ 2 en WOEJ (klopt niet helemaal, maar gat ga ik nu oplossen) 

Dan denk je, we moeten nog een klein stukje tot nu. Maar iedereen wil natuurlijk die laatste piek 

vergeten, dus daar hebben we een oplossing voor. Curius logootje kan nu netjes de grafiek afmaken. 

Ik ben geen wetenschapper, maar dit zou een mooi zicht op de toekomst kunnen en moeten zijn. Curius 

logo weer op zijn plek. 

Zoals ik aan het begin al zei, dit waren allemaal foto’s uit onze groepsapp. Paar grote dingen, maar ook 

juist heel veel kleine dingen die je anders zou vergeten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we nog zo 

ontzettend veel meer hebben gedaan, maar daar hebben we zelf niet echt foto’s naar elkaar gestuurd. 

Want dat hebben we allemaal opgeslagen. Ik ga ze toch nog wel benoemen, want ze hebben ons jaar 

gemaakt, alles bij elkaar maakte het een fantastisch jaar. Die grafiek waar we net over zijn gaan lopen, 

boeide onder aan de streep geen reet.  

Toch om het jaarverslag compleet te maken, nog de laatste dingen. 

20. Bedrijven diner met thuisgebrachte pakketjes 

21. StuCo workshops, zoals een LaTeX workshop 

22. MaCo BBQ in het Delftse Hout 

23. BarDIES x AC Eind bij Renbaan Duindigt in Wassenaar 

24. Lunchlezingen 

25. Ouderdag, MoTIV, avondklok 

26. Interactie walking case, door de stad, puzzels en drankjes 

27. C4B, nieuw programma Hopin 

28. TIMES, laatste dag geswitcht 

29. Commissiebedankuitje, Delftse Hout, sporten, maar toch politie 

30. IBT (MBT), online maar ook fysiek, eten, spellen 

31. Koffie rondbrengen 

32. AC uitjes, paintballen, debat 
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7. Decharge commissies 

De voorzitter heeft met toestemming van de ALV de volgende commissies en commissieleden 

gedechargeerd.  

AC 

James Buysschaert 

Karlijn van der Hulst 

Marijn Burgers 

Naomi Cornelissen 

Sophie Hage 

Freek Tempelaar 

 BaCo 

Alexander Kamerling 

Charlotte  de Koning 

Dajo Stek 

Liesbeth Kempen 

Merle van Beek 

Thijs van Wijnen 

 Interactie 

Eveline Gielesse 

Kurt van Pelt 

Noortje van der Meulen 

Tom Hillenaar 

Evi van Bemmelen 

 

Ouderdag 

Jula van der Schans 

Maarten Wijn 

Levi van Kersen 

Jennifer Borhem 

Maaike van Schaik 

 

 P-Co 

Maritte de Ruiter 

Gina Nowak 

Lucas Blom van Assendelft 

Marie Kleine Tuente 

Finn Maingay 

Sanne Heemskerk 

Berend Jongbloed 

Olivier Lam 

 Starco 

Elike Stoelinga 

Simone van der Boon 

Luc Bos 

Stef Peper 

Vianne Foekens 

Pepijn Herfkens 

 

StuCo 

Jade Hijlkema 

Bram Verbeek 

Diede Rozeboom 

Mart Vloet 

Fabienne Lafeber 

 

    

8. Uittreerede president 28ste bestuur 

De uittreerede van de president van het 28ste bestuur is beschikbaar door contact op te nemen met 

Nena Schenk. 

9. Decharge 28ste bestuur en installatie 29ste bestuur 

De voorzitter dechargeert vijf van de zes bestuursleden van het 28ste bestuur. 

Commissaris Externe Betrekkingen:  Tom Hoogstede  

Commissaris Master en Carrière:  Emma Insinger 

Commissaris Bachelor Onderwijs: Thomas Swuste 

Thesaurier:    Eva Lijnen 

Secretaris:    Tim Verwer  

De voorzitter installeert de voorzitter van het 29ste bestuur. 

President:    Noortje van der Meulen  
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De nieuwe voorzitter dechargeert de voorzitter van het 28ste bestuur. 

President:    Nena Schenk  

De voorzitter installeert de rest van het 29ste bestuur. 

Secretaris:    Wessel Donkervoort 

Thesaurier:    Matthijs van de Wiel 

Commissaris Bachelor Onderwijs: Simone van der Boon 

Commissaris Master en Carrière: Tom Hillenaar 

Commissaris Externe Betrekkingen: Noud Prast  

10. Intreerede president 29ste bestuur 

De intreerede van de president van het 29ste bestuur is beschikbaar door contact op te nemen met 

Noortje van der Meulen. 

11. Presentatie begroting 

Voorzitter: Voor de presentatie van de begroting geef ik met veel plezier het woord aan Matthijs van 

de Wiel. De begroting wordt fysiek uitgedeeld, omdat de kwaliteit in de slides niet adequate genoeg 

om te lezen. 

 

Thesaurier: Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met de begroting. Bij deze wil graag de begroting 

met u doornemen. De eerste opmerking die gemaakt dient te worden is hoe de begroting niet gemaakt 

op basis van een coronajaar. Dit betekent dat posten als TB-café en Interactie als normaal of zelfs hoger 

begroot zullen zijn. De Rally commissie wordt in het leven geroepen na het grote succes van de P-Co 

afgelopen jaar. Dit is een activiteit die in alle vormen door kan gaan, met of zonder corona. Het budget 

hiervan is nog niet bepaald. 

 

Ik zal jullie nu meenemen naar de uitgaven. Bankkosten vallen hoger uit door het nieuwe pinautomaat 

in het TB-café. Deze in aangeschaft door de BarCo in het 27ste bestuur. Kranten en abonnementen is 

hoger geworden door het aanschaffen van de CuriPhone, hiervoor is er een Simpel abonnement voor 

afgesloten is. Het SVR lidmaatschap is gehalveerd door corona. De reiskosten zijn wat lager, in overleg 

met Noud is  gebleken dat de eerste gesprekjes online zijn. Dit scheelt in reiskosten en is een rede om 

geen reisabonnement aan te schaffen. Overdrachts- en beleidsweekend is hoger, zoals dit uitgelegd is 

door Eva Lijnen, om het bestuur iets meer ruimte te geven in het organiseren van hun overdracht- en 

beleidsweekenden. Uitgaven Consul worden mogelijk anders uitgegeven dan andere jaren. Het plan is 

om de Consul te hervormen tot een online versie via de app, waardoor we minder kosten kwijt zijn aan 

het drukken. We denken hiermee ook meer waarde aan te kunnen bieden aan bedrijven door het 

online format. Echter, de begroting zal dit nog niet weergeven. Wanneer er verandering plaats zal 

vinden in de structuur is nog niet geheel duidelijk. Het format wat wij willen gebruiken zal langer duren 

(ontwikkelingen) MaCo CoSEM en MaCo MoT zijn ontstaan door het besluit van het 28ste bestuur. Om 

deze commissies eerlijk te verdelen zijn hun uitgaven en inkomsten evenredig verdeeld aan de hand 

van de samengevoegde potjes van FreshCo en MaCo. Tot slot, de IBT en Interactie hebben na een 

analyse een kleiner bedrag gekregen om ruimte te maken voor de nieuwe Rally Commissie. De 

bedragen die gekozen zijn, zijn gebaseerd op jaren ervoor. 
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 Thomas: Is het de bedoeling dat de reis duurder zal worden of de bestemming minder ver zal 

zijn of goedkoper. 

 Thesaurier: Wij gaan er met de commissies een mooie balans maken tussen een iets 

goedkopere bestemming zonder dat de deelnemers hier onder zullen lijden. 

 Mira Groot: Er is gezegd dat het budget van de voorgaande jaren minder was dan begroot, 

hoe bedoel je dit? 

 Thesaurier: In Exact heb ik alle voorgaande jaren opgezocht en daar een gemiddelde van 

gemaakt, lettende op uitschieters en vreemde jaren. 

 

Thesaurier: De StarCo gaat voor het eerst dit jaar, mits corona niet meer opspeelt, een heel jaar 

draaien. Daarom hebben ze dezelfde bedragen gekregen als dat de AC heeft gekregen omdat het 

vergelijkbare commissies zijn met andere doelgroepen.  

Spontane activiteiten hebben we wat hoger gesteld doordat er nog genoeg onzekerheid is over hoe 

het jaar gaat lopen. Daarnaast hebben we in ons beleid opgenomen meer mensen naar het hok te 

trekken met ludieke acties, waar dit potje mogelijk voor nodig gaat zijn.  

TB-café is een bijzonder punt en zal nu worden toegelicht,  is extreem ruim begroot doordat de 

staffelkortingen lager uit zullen vallen na 1,5 jaar corona. De inkomsten zijn ook ruim begroot in de 

hoop dat er veel mensen nog afstudeerborrels willen geven. De extra werkdruk kan mogelijk worden 

opgevangen door BarCo 13.0. Er zal nu worden gekeken naar het verhogen van de prijs van biertjes of 

het verhogen van de frequentie van extern borrel. Wel is de reserve van de BarCo verlaagd, omdat de 

koelkast kapot is gegaan in BarCo 12.0. 

 Jolijn van Dijk: Wat is het activiteiten potje (debiteuren)? 

 Thesaurier: Dit is vorig jaar bedacht door het 28ste bestuur. Hierdoor is het mogelijk om de 

activiteiten op de deb te plaatsen. 

 

Thesaurier: De uitgaven van bestuursartikelen zijn nog steeds het zelfde gebleven. Verder zijn wij van 

plan een nieuwe bus aan te schaffen. De reparatie kosten zijn dit jaar een groot percentage van de 

aanschaf waarde. Deze bus, mag na overleg met de KVC en indien mogelijk door het schuiven van de 

begroting, aangeschaft worden. Het plan is in eerste instantie goed gekeurd. Hierbij wil ik graag de 

uitgaven afsluiten en verder naar de inkomsten post.  

 

De sponsorinkomsten zijn groter begroot. Dit is gebeurt op advies van voorgaande jaren. De 

contributie en de faculteitsbijdrage zijn berekend / is uitgegaan 1900 leden. 

 

 Mira Groot: Het lijkt er nu op dat de inkomsten 2000 omhoog gaat.  (fout gelezen van mira) 

 Thesaurier: Dat klopt niet.  

 

Thesaurier: Sponsorinkomsten van de boeken vallen na een berekening wat lager uit dan het normale 

vaste bedrag van 2000 euro door een overstap van StudyStore naar Intertaal. Iets wat al langer op de 

planning staat is bij ons toegevoegd op de begroting. Dit is het evenement Ballen met Bedrijven, Noud 

heeft een target hiervoor en dat zal ook het budget voor de organisatie zijn. Curious for Business staat 

in de target van Noud op 5750, wat neer komt op 3 bedrijven. Het streven is echter om 4 bedrijven 
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binnen te halen. Deze post is dus wat behoudender begroot. De Consul is ook hier begroot in het oude 

format, maar dit zal worden omgegooid. Hier komen dan mogelijk meer kansen te liggen voor Noud 

om bedrijven te strikken voor artikelen. De inkomsten van de MaCo CoSEM en MaCo MoT zijn ook hier 

evenredig verdeeld aan de hand van het budget van de FreshCo en de MaCo. Verder zijn de verkoop 

van de Curiusartikelen het zelfde als voorgaande jaren. 

 Mira Groot: Waar gaan we eigenlijk heen met de wintersport? 

 Secretaris: Dat houden we nog even geheim. Het enige wat ik kan zeggen is dat na 3.5 week 

Yorrin (Skifest) terug is van vakantie en wij vrijdag het contract gaan opstellen. 

 Joerie Kluijtmans: Yeaaah! 

 Thesaurier: Verdere vragen of opmerkingen? 

 

12. Installatie commissies 

De voorzitter heeft met toestemming van de ALV de volgende commissies en commissieleden 

geïnstalleerd.  

Expocie 

Fabiene Lafeber 

Jonathan van Loo 

Dajo Stek 

Anne Qwist 

Lisa Rijnbeek 

Max van de Most 

 

 MaCo-MOT 

Tom Drozdowski 

Kiran Veni 

Rebecca Baaijens 

Henry Verhoeff 

 

 Ouderdag 

Gina Nowak 

Florine Soulane 

Thijs van Wijnen 

Jippo Steenstra 

Charlotte Westenberg 

StarCo 

Maartje Vennegoor 

Marijn Geldof 

Cleo Vos 

Sanne Heemskerk 

Diede Rozeboom 

Karlijn van der Hulst 

 BusinessCie 

Pleuni Treanor 

James Buyschaert 

Annabel Koelewijn 

Bjarne Timmer 

Luc Bos 

Robin Ploemen 

 

 Consul 

Stef Peper 

Levi van Kersen 

 

13. W.v.t.T.K. 

Geen punten in gediend 

14. Rondvraag 

 Mira Groot: Eerst 28, ik heb het niet drooggehouden bij je speech Nena, ik vind het super mooi 

wat jullie hebben gedaan en hebben bedacht en hoe knap het wel niet is hoe jullie die energie 

en moeite er in hebben gezet. Hierin zijn jullie heel open geweest naar ons (RvB) en hebben 

jullie top dingen neergezet, zoals Tim net heeft gezegd. Hoe jullie hebben gefocust op student 

wellbeing en toch nog alles voor de leden neer wilden zetten. Ik ben zo trots, en ik hoop dat 

jullie ondanks dat het anders zou zijn dat jullie toch wel echt terug kijken naar een mooi jaar. 

En 29, het verbaasde me echt dat jij Noortje in het verhaal jullie al echt kennen. Echt leuk hoe 
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jullie je elkaar in zo een korte tijd zo goed heb leren kennen. Jullie zijn eigenlijk echt pas aan 

het begin van jullie jaar en planning, ik ga niet iets zeggen over corona na de fout van vorig 

jaar. Dus ik wil graag zeggen dat jullie ondanks dat allemaal mooie en vette dingen neer zetten, 

dus begin morgen of toch wel overmorgen met alle dingen. Want het jaar begint nog lang en 

moet. Tom heel veel plezier, jij hebt het zwaar maar veel plezier. Zeker omdat je nog veel mist 

van je functie maar open alsjeblieft al je ambities en het komt helemaal goed. Mattie ook wij 

gaan echt nog heel veel leuke dingen te doen en met jullie op het hok chillen. 

 Jolijn van Dijk: Ik vond het heel leuk om er dit jaar weer bij te mogen zijn. Lief 28, ik heb het 

vorige keer ook laten weten maar ik denk echt dat jullie op een nice manier het stokje zo hebt 

door kunnen geven. Lief 29, hoe jullie het onderwijs beleid willen aanpakken en hoe blij ik daar 

van wordt. Ik hoop daarnaast dat jullie hier volgend jaar zonder corona speech staan. 

 Tom Boucherie: Het zelfde wat Jolijn heeft gezegd, jullie (28) hebben nog zo veel leuke en 

mooie dingen kunnen en ik hoop eigenlijk weet dat het een vette streep is waar het 29ste veel 

aan gaat hebben. Ga gewoon nu al na denken over dingen die je had willen doen of samen als 

groep nog wilt doen, anders dan de standaard dingen. Verder ben ik vanwege CoSEM de 

komende 2 jaar nog wel op het hok van een koffie. 

 Annelotte Andeweg: Lieve allemaal, eerst 28 en dan eerste Neen. Super mooi verhaal hoe een 

leuk jaar wij hebben gehad en opnieuw hebben beleefd door jouw speech. Tho ik sla jou even 

over. Lief 29, ik sluit mij aan bij Mira hoe jullie al super met elkaar omgaan. Koester dat en ga 

alsjeblieft zo door. Noor ook heel mooi gesproken met mooie vergelijkingen en ik weet dat 

jullie een mooi jaar tegemoet gaan. Zeker omdat jullie zo leuk zijn met elkaar. Aan Simone, jij 

bent gewoon mijn sjaars en daar zit je dan, hoe leuk is dat. Allemaal heel veel plezier. 28 

bedankt, en 29 succes met het leukste jaar van jullie leven. 

 Pepijn de Haan: Ik ben iets later aangesloten, fuck you 28 en succes 29.  

 Thomas van Gerwen: 28, weet je wat heel lekker is, wij hadden een schutting gebouwd (Niek 

en ik) af en toe wil je ergens klaar mee zijn en dan gooide je het zo die kant op. Dus 28, gooi 

lekker al jullie zorgen over de schutting heen en geef het aan 29. Dus doe dat lekker want het 

boeit eigenlijk niks want het is niet meer jullie verantwoordelijkheid. Blijf realiseren dat het 

alles maar lekker losloopt. Lief 29, leuk om jullie koppies laatst te zien. Noortje gaat helemaal 

goed komen met jullie vibe. Chill dat jullie zo makkelijk zijn met de bus uitlenen. Hou lekker 

die vibe vast en ga lekker veel dingen doen, weinig zorgen want het jaar is zo voorbij. 

 Joerie Kluijtmans: Ja, 28 ten eerste wat een speeches kippenvel bij zowel Tim en Nena. 28 

welkom bij de RvB, oud bestuur zijn is net zo mooi zijn als huidig bestuur, maar dan lekker 

zonder zorgen. 29 succes, pak ze. Vergeet niet dat je al je taken moet doen, maar onthoud de 

dingen die je het best onthoud zijn de dingen die je normaal niet zou doen. En Wes succes met 

typen, ik ben trots op je. 

 Stan van Vliet: Ik heb een beetje goed naar jullie gekeken, ik zag bij 28 ojee het is voorbij, en 

bij 29 ojee we gaan nu echt beginnen. Beide situaties is echt wennen, en dat duurt nog even 

maar weet dat je dat over een tijdje een mooi plekje kan geven. 28 bedankt voor alles, en 29 

veel succes. 

 Lisa Trinh: Er is al zo veel gezegd, wat kan ik hier nog aan toevoegen. 28 bedankt, 29 succes. 

 Laura Drost: 28 echt super veel respect voor wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Veel met 

Tom door een webcammetje en rennen tussen lokalen. Maar ook alle andere dingen hoe die 

door zijn gegaan, en wat jammer dan stond ik weer voor een leeg hok. Lief 29, ik hoop daarom 

dat ik jullie nog veel mag zien en op het hok mag komen. 
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 Pizza bezorger: Hoi, als het goed is moet ik de pizza’s hier afleveren.  

 Tom Hoogstede: Wat is er nog niet gezegd, eerst even richting mijn vriendjes. Wij hebben wel 

is nuchter en een beetje lammig gezegd tegen elkaar zouden we dit jaar ook hebben gedaan 

als we dit niet zouden gedaan. Maar als we hier nu zitten en je kan zien wat we neer hebben 

gezet had ik wel 10x ja gezegd. Dus bedankt, en ik ben dankbaar dat ik. Ik hoop ook dat het 

voor jullie ook zo zal zijn. Neen en Noor bedankt oor jullie speeches, ongelooflijk trots op je 

gesprekjes Noud. Ondanks de opmerking van feutentaakjes tijden een gesprek. Dat was hem. 

 Emma Insinger: Lieve neen, wat een speech, jij kan altijd blijven verbazen tijdens tijdsdruk 

maar dat juist in het heetst van de strijd maak jij er altijd wat mooi van. Dit geldt ook voor jouw 

speech noot. Lief 28, ik had ja gezegd wegens persoonlijk omstandigheden waar ik nooit had 

kunnen verwachten dat ik hier nu staat. Ik wil je allemaal, een voor een, uit de grond van mijn 

hart voor bedanken en alle mooie reizen die wij met elkaar hebben gemaakt. 29 heel veel 

succes, Tom heel veel succes. Ik had natuurlijk al een jaar voorsprong vanwege mijn master, 

maar weet dat jij met je inspiratie en zin om dadelijke verandering te brengen. Het gaat lukken 

en veel succes dit jaar! 

 Thomas Swuste: Lief 28, corona had een voordeel en een nadeel. Het hok was echt voor ons 

6en en daarom hebben wij zo veel meegemaakt wat niet iedereen weet. Neen wat een mooie 

speech en wat fijn dat wijnen. Ik hoop nog vaak met jou, en met allemaal op een terras te gaan 

zitten. Mijn bestuursjaar is dan bijna klaar, want ik moet eigenlijk nog. Volgend jaar een 

plakboek maken. Lief 29, Noortje mooie speech, Tom ik hoop jou thuis nog te zien, Simo ik had 

mij geen betere opvolger kunnen wensen, zeker hoe jij gisteren Herman heb aangepakt.  

 Eva Lijnen: Ja lief 28, ik heb al een paar keer tegen mensen gezegd, maar eigenlijk kwam het 

besef drie weken geleden dat het dan echt klaar is. Het besef is ergens goed, maar wat is het 

jammer dat het over is. Dus lief 29, knoop dit in je oren, pak de dingen op die je wilt gaan doen. 

Neen wij hebben elkaar samen echt leren kennen als enige commissie genootjes van de 

WOEJII, en wat hebben wij poep gesproken op dat veld. En als ik dan net weer kan zien hoe 

mooi jij kan speechen, en vechten voor de leden zowel in je speech als in je leven. Nena, 

niemand had het beter kunnen doen wat natuurlijk doet. Matthijs, heel veel succes, weet dat 

ik het volste vertrouwen in heb in iets wat jaren geleden al begonnen is. Lief 29, sta er af en 

toe bij stil want het is echt waardevol. 

 Tim Verwer: ik zat uiteraard van morgen nog mijn secretarieel halfjaarverslag te maken. Holy 

shit, wat hebben wij dit jaar zo ontzettend veel neergezet, tijdens corona, en wat vind ik dat 

we om die reden trots mogen zijn op ons. Daarom mogen wij weten, dat ik dat wij met de 5 

beste maatjes alleen in het hok zaten. En dan ga je een keer naar Opperdoes, het kan nog beter 

met deze groep. En dan nog hoger met de reis naar Kroatië. Dat je eigenlijk niet hoger kan op 

dat trapje, en daar ben ik onwijs dankbaar voor. En Neen ik ben trots hoe ik jou daar dan net 

zie staan. En Noortje jij ook een mooie speech. En wat ik zeggen hoe jullie als groep elkaar 

aansluiten. En Wes, een beschrijving als secri als manius voor alles, gemotiveerd, en hoe jij 

dingen op wilt pakken, maar verlies je er niet in. Je moet de dingen doen die je wilt doen. 

 Nena Schenk: Ik heb natuurlijk mijn kans al gehad, maar wat vind ik het bijzonder. Ik weet dat 

ik volgende week weet dat wij de beste vrienden zullen blijven, daar twijfel ik geen moment 

aan. Er gaan tranen rollen, maar ik ben blij dat jullie het gaan overnemen. Geniet, het gaat 

goed komen met jullie als groep. 

 Commissaris Externe Betrekkingen: Wij moeten ook?! Ik ga toch ook beginnen met 28, ik denk 

dat wij als 29 echt naar jullie kunnen kijken naar voorbeelden. Jullie waren een jaar met dalen 
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en bergen, maar jullie hebben je eigenweg zo mooi erdoor heen gemaakt. Maar 29, ik hoef er 

niet veel woorden aan vuil te maken. Iedereen zijn eigen taken, maar wel als 1 bestuur. Dus 

laten we het maar gewoon pakken en dan gaan. 

 Commissaris Master & Carrière: Stan en Mira, bedankt, jullie hebben mij blij gemaakt over 

Curius, jullie hebben dat gedaan op de WOEJ en toen begon het Curius hart te kloppen. Daarna 

met Thomas van Gerven, een DIES groep, hoe jammer dat die week niet door ging. Dan nu 28, 

en dan vooral mijn maatje en huisgenoot Thomas, ik vond het enorm bijzonder om het beeld 

ook van een ander beeld te zien. Jullie zijn echt voorbeelden voor mij. Ook tijdens mijn 

klaaguurtjes tijdens de inwerkweek, en hoe wij altijd 57 mogen zijn. En 29, ik heb nog maar 

een ding te zeggen, dan zijn we er toch?!  

 Commissaris Bachelor Onderwijs: Ik was nog nooit bij een ALV maar toen Nena begon met 

speechen kreeg ik gelijk waterige ogen, echt heel mooi. Hoe leuk hoe het begon bij de WOEJ, 

nooit verwacht dat ik hier had mogen bijwonen. Weet hoe trots ik ben hoe en wat jullie hebben 

neergezet. Wees ook trots op je zelf. En Thomas, weet dat wij nog vaak samen gaan lunchen 

onder het genot van te grote vrachtwagens in te kleine straatjes. Lief 29, weet dat ik mezelf bij 

jullie kan zijn en ik zal onze eerste ontmoeting nooit meer vergeten. 

 Thesaurier: Ja, 28, ik had nooit verwacht nog zo veel met Curius kunnen doen in zo een gek 

jaar. Ik ben daar zo tros op. Dan Eef, ik weet hoe zwaar jij het vindt om dit af te sluiten, maar 

weet dat de inwerkweek top ging en ik waardeer alles wat je tot nu toe hebt gedaan en dat zal 

blijven. Neen en Noortje bedankt voor de speech, en de rest bedankt. 

 Secretaris: Ik ga ook eerst beginnen bij 28 en hoeveel jullie hebben gedaan achter de schermen 

en wat ik heb meegekregen. Hoe Neen de BarCo heeft opgepakt en de rest, daar mag je echt 

trots op zijn. Weet dat, hoe mooi ik het vind, ook wij als groep dat wij dat gaan doen. Weet dat 

jullie allemaal persoonlijk voor mij iets betekenen. Neen ik ken je al heel lang, Tim ik ben blij 

dat ik jouw functie mag overnemen en dat ik mag hebben genieten van de zalm en de oesters 

die we samen hebben gegeten. Lief 29, ik ben zo, dit is geen commissie, dit voelt aan als familie. 

Hoe veel wij doen en we hoe er toch altijd staan, daar ben ik trots op. 

 Voorzitter: Ik heb het net al gezegd, 28 onwijs bedankt, ik heb enorm veel lof voor jullie wat 

jullie allemaal hebben gedaan en wat jullie hebben gepresteerd. En 29, ik ben trots op wat wij 

hebben bereikt en gaan bereiken. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat iedereen niet moet vergeten het gastenboek te tekenen. 

De voorzitter sluit om 16:36 uur de 76ste Algemene Ledenvergadering. 


