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Aanwezig:  
Bestuur: Casper de Winter, Sarah Boskamp, Linde Bakens, Liselotte van der List, Robin van Zeelst  5 
Lustrumcommissie: Anne van Verre (19:28 uur), Selke Meijer (19:28 uur), Lisa Kester (19:28 uur), 
Thomas de Legé (19:28 uur) 
Beleidsadviescommissie: Mylene van Winkoop (19:40 uur), Stijn Donkers (19:45 uur), Lois Neuteboom 
(19:28 uur), Esther Jellema (00:20 uur) 
Kascommissie: Jeroen Vester (19:47 uur), Hugo de Bruijn (19:40 uur), Leonie van der Klugt (19:40 uur) 10 
Lustrumboekcommissie: Puck Belo (19:50 uur) , Anna Puppels (19:50 uur), Casper de Winter, Linde 
Bakens, Anne van Verre 
Eerstejaarscommissie: Joris Kotterman (19:58 uur) 
Overig: Roy de Vos Burchart (19:45 uur), Mats Alting (19:00 uur), Ilse van Beurden (19:35 uur), Bibian 
Kempff (19:30 uur), Jasper Woud (19:41 uur), Rick Wageveld (19:41 uur) 15 
 
Afwezig: 
Lustrumcommissie: Nienke van der Walle  
Kascommissie: Bob van Leent 
Lustrumboekcommissie: Tes Wolthuis, Laura van Geest, Laura van Huizen 20 
Eerstejaarscommissie: Rogier Fransen, Ana Spronck, Eva van der Stoep 
 
Veel voorkomende afkortingen 

ALV Algemene Ledenvergadering 

HALV Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

BALV Beleids Algemene Ledenvergadering 
WALV Wisselings Algemene Ledenvergadering 

MOL Mail Onder Leden 

Never Less Erasmus Hockey Vereniging Never Less 

Kasco Kascommissie 
LuCo Lustrumcommissie 

Leonidas Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas 

Erasmus Sport Stichting Erasmus Sport 
K.A.R.E.L. Kaarsen, Activiteiten, Ronselen van gelden, EHBO-doos, Ledenbinding 

VvNL Vrienden van Never Less 

 

1. Opening  25 
 
Dhr. De Winter opent de vergadering om 19:45 uur met het zingen van het clublied. 
 
2. Mededelingen 
 30 
Er staan veel punten op de agenda. Dhr. De Winter vraagt dan ook de aanwezigen hun punten to the 
point te houden. Dhr. De Winter vraagt of de aanwezigen de geluidsoverlast zoveel mogelijk willen 
beperken voor zowel de bewoners als voor de orde van de vergadering. Mej. Neuteboom wordt 
vervolgens aangesteld als Chef Frituur. 
 35 
3. Vaststellen Agenda 
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Dhr. De Winter vraagt of de aanwezigen van de ALV de agenda nog willen aanvullen. Deze zijn er niet. 
De agenda wordt als volgt ingesteld. 
 40 
4. Ingekomen Stukken 
 
Dhr. De Winter geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn ontvangen. 
 
5. K.A.R.E.L. Model 45 
 
Dhr. De Winter legt uit waar het K.A.R.E.L. model voor staat. De K staat voor kaarsen, die branden, de 
A staat voor activiteiten, die worden door het hele jaar heen georganiseerd, de R staat voor het 
ronselen van gelden en de contributie is vandaag geïncasseerd, dus dat zit ook wel goed, de E staat 
voor EHBO-doos, die is aanwezig en de L staat voor ledenbinding en daar zijn we nu allemaal mee 50 
bezig.   
 
6. Goedkeuren Notulen Beleids Algemene Ledenvergadering (25-10-2019) 
 
Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 55 
 
7. Actiepuntenlijst Beleids Algemene Ledenvergadering (25-10-2019) 
 

- Actiepunt 1: Chili saus moet aanwezig zijn; deze is aanwezig. 
- Actiepunt 2: Nadenken over ledenbinding; hier zal op worden teruggekomen.  60 
- Actiepunt 3: Er moet satésaus aanwezig zijn op de volgende teamvormingsbbq. Hier zal voor 

gezorgd worden.  
 
8. Verslag XXXe Bestuur tot dusver 
a. Voorzitter 65 
 
Beste leden, geachte aanwezigen, 
 
De HALV is natuurlijk een moment van bezinning en vooruitkijken. Met trots sta ik hier te midden van 

mijn vier medebestuursgenoten. Wij hebben tot nu toe een erg gezellig jaar, zowel met de vereniging 70 

als in het bestuur onderling. Nu iedereen goed in zijn rol is gegoten, vergaderen we iets minder lang, 

tegenwoordig op de maandag voor de hockey, en is er meer tijd voor leuke dingen zoals ons uitje laatst 

naar Amsterdam.  

In de dagelijkse gang van zaken draait de vereniging een sterk jaar, te danken ook aan de mensen naast 

mij en hier aanwezig. De kerntaken hockey en gezelligheid zijn goed vertegenwoordigd. Neem als 75 

succesvolle voorbeelden het zaalhockeyen voor iedereen in de blaashal op maandagavond en de 

goedbezochte borrel en het mooie gala van afgelopen maand. Het contact met de commissies is sinds 

de BALV sterk verbetert, vooral door verbeterde communicatie en afspraken. We zijn met name blij met 

hoe de nieuwe commissies, de EJC en de LuBoCo, tot nu toe functioneren.  

Er staan een hoop ideeën nog klaar voor de rest van het jaar en we hopen natuurlijk dat er voldoende 80 

animo is binnen de leden om volgend jaar onze stokjes, of sticks, over te nemen. Ik wil tot slot, en 

voordat ik over ga naar de bestuursopdrachten, van deze situatie gebruik maken door iedereen die zijn 

steentje bijdraagt in dit jaar een keer te bedanken.  

i. Bestuursopdrachten 
 85 
Reünisten en Ledenbinding 
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De ledenbinding. Altijd een moeilijk begrip om vat op te leggen. Op het gebied van de ledenbinding zijn 

een aantal initiatieven genomen en uitgewerkt die terug zullen komen in de agendapunten 11 en 13.  

De Vrienden Van en Reünisten worden nog steeds goed geïnformeerd en gemaild als het hoort. Voor 

de Reünisten zijn er op dit moment twee ideeën waar de komende tijd tussen gekozen zal worden. Idee 90 

1 is het behoud van de huidige aanpak: een tientje per jaar, twee a drie mails met info over de 

vereniging en een borrel waar ze voor uitgenodigd worden. Idee 2 is een systeem waarin iedereen die 

zich uitschrijft automatisch reünist wordt. Dit kost dan geen geld, een jaarlijkse donatie is optioneel, en 

zorgt wel voor een groot bestand. Vele verenigingen kennen een dergelijk systeem. Dit moet natuurlijk 

wel goed gecommuniceerd worden bij je uitschrijving en zorgt wellicht voor meer werk voor een 95 

secretaris. Hier gaan we de komende maanden dan ook mee verder. 

 
b. Secretaris 
 
Beste leden, 100 
 
Fijn dat jullie er allemaal zijn. 
Als eerste zal ik wat vertellen over het aantal inschrijvingen van halfjaarlijkse leden die zijn binnen 
gekomen. Tot nu toe hebben we 13 nieuwe halfjaarlijkse leden. 24 februari vindt er nog een open 
training plaats, dus wij verwachten nog een aantal inschrijvingen binnen te krijgen. Mej. Bakens had in 105 
eerste instantie 15 halfjaarlijkse leden begroot. Wij staan echter open voor meer dan 15 nieuwe 
inschrijvingen, aangezien wij merken dat verschillende teams nog spelers kunnen gebruiken.  
 
Verder wordt elke maand een mail gestuurd naar de Vrienden Van. De MOL naar de leden wordt bij 
relatief rustige periodes om de maand gestuurd, anders om de drie weken. De gala uitnodiging en de 110 
laatste MOL werden minder goed gelezen in vergelijking met de vorige MOL’s. Het percentage was 60% 
in plaats van 85%, wat het eerder ongeveer altijd was. Dit zou kunnen komen door het feit dat 
verschillende leden hun MOL ontvangen in hun ongewenste mail. Er zal nog worden onderzocht of hier 
wat aan gedaan kan worden. De template van de MOL is ook geüpgraded. Wij denken dat deze 
template beter te lezen is en overzichtelijk is.  115 
 
c. Commissaris PR & Activiteiten 
 
Geachte aanwezigen, 

Allereerst zal ik een kleine terugblik geven op het afgelopen half jaar. In deze periode hebben een aantal 120 

grote activiteiten plaats gevonden. 

Evaluatie ledenweekend 

Het ledenweekend van november was een zeer geslaagd weekend. Op vrijdag avond begon het 

weekend met het feest van de LuCo. Daarbij werd als activiteit geschreven op witte t-shirts. Zaterdag 

middag was het tijd voor de activiteit. Met de bus gingen we richting Oisterwijk voor een heuse middag 125 

activiteit: de puzzelrit met trapkarren. We hebben hierbij uiteindelijk veel geluk gehad met het weer. In 

groepjes gingen de leden een puzzelrit afleggen door Oisterwijk en de bossen heen. Door het 

enthousiasme en de fanatieke leden werden sommige raadsels gemist of verkeerd opgelost, maar dat 

kon de pret niet drukken. Na de activiteit en terugkomst op de Kuijpershoefke volgde de biercantus 

waar het bier en de straffen rijkelijk vloeiden. Na de biercantus vond het themafeest plaats: Into the 130 

bush bush. Na het opruimen van zondag en terugbrengen van de boodschappen is iedereen weer naar 

huis gegaan.  
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Evaluatie Lustrumgala 

Het lustrumgala vond dit jaar plaats in Hal 4 aan de Maas. Dit jaar hebben we gewerkt met earlybird 

en normale kaartjes. In de uitnodiging per mail en het Facebook evenement werd verwezen naar de 135 

link van de ticketverkoop via Eventbrite. Uiteindelijk waren er 104 inschrijvingen voor de gehele avond 

en 9 losse kaartjes voor enkel het feest. De voorbereidingen liepen overwegend goed. De avond zelf 

verliep ook nagenoeg vlekkeloos. Met dank aan de heer van Geest voor het maken van de foto’s werd 

de hele avond gezorgd voor de nodige foto’s van deze memorabele avond.  

Borrels 140 

De borrels worden gedurende dit hele jaar in café Stalles gehouden. De samenwerking met Stalles 

verloopt erg goed en soepel. De communicatie is goed en vanuit Stalles wordt vaak meegedacht om 

activiteiten nog beter te laten verlopen.  

In december heeft de LuCo een foute kersttrui karaokeborrel georganiseerd in Vibes waarbij leden de 

meest foute karaoke nummers konden mee zingen. In januari vond de flirtworkshop van de EJC plaats 145 

in café Stalles. Deze borrel was een groot succes wat ook bleek uit de opkomst: meer dan 50 

aanwezigen! 

Social media 

Instagram: Op 25 januari heeft het instagramaccount van Never Less de mijlpaal van 300 volgers 

behaald! Inmiddels zijn dit er 301. Momenteel telt de pagina 51 berichten. Dit zijn voornamelijk 150 

sfeerbeelden om potentiële leden een goed beeld te geven van de vereniging en activiteiten. Met het 

oog op de halfjaarlijkse inschrijvingen is recent ook een promotiefilmpje gemaakt door mej. van Zeelst. 

Dit filmpje is inmiddels al 255 keer bekeken met 44 likes. De post met de meeste likes is nog steeds de 

galapost: deze post heeft 95 likes. Bovendien worden activiteiten en belangrijke deadlines ook gedeeld 

via de story.  155 

Facebook: de openbare Facebookpagina heeft momenteel 612 likes. Het bereik van de berichten ligt 

gemiddeld rond de 300 a 350 en 100 betrokkenheidsacties. De recent geplaatste galafoto is hierbij een 

uitschieter: dit bericht heeft 371 mensen bereikt met 165 betrokkenheidsacties.  

Moet nog komen: 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen niet aan een extern toernooi deel te nemen, mede gezien de andere 160 

(Lustrum gerelateerde) activiteiten die de komende maanden zullen gaan plaatsvinden.  

De borrel van 13 februari zal eerst aanvangen met de actieveninteresse borrel. Daarna zal de gewone 

maandelijkse borrel plaats vinden.  

Aan het einde van het jaar zal natuurlijk de eindejaarsbarbecue plaatsvinden.  

Mej. Belo was teleurgesteld dat er maar vier muntjes waren tijdens het diner bij het gala. Mej. Van der 165 
List geeft aan dat het deurbeleid bij Hal 4 ook erg streng is en dit was een goede afspraak met Hal 4, 
anders werd de prijs tevens duurder.  

 
Mej. Van der Klugt viel het op dat de gratis drank al op was voordat zij aanwezig waren op de borrel 
en dat het budget vooral was opgedronken door commissies en dit vond zij scheef. Zij vroeg zich af of 170 
hier wat aan gedaan wordt. Dhr. De Winter geeft aan dat er te veel pitchers waren gehaald en dit was 
niet bedoeling. Mej. Van der Klugt denkt dat slim het slim is om erover te denken.  
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Dhr. Roobol vroeg zich af welke andere activiteiten er komen in plaats van het extern toernooi. Volgens 
Mej. Van der List komt er genoeg aan. Dhr. De Winter geeft aan dat voor het toernooi niet heel veel 175 
animo was en dat op het moment dat de keuze gemaakt werd er nog een lustrumweekend op de 
planning stond. Hij geeft wel aan dat het altijd overwogen kan worden. Mej. Van der Klugt zegt dat er 
best wel animo zal zijn om er heen te gaan. Mej. Neuteboom geeft aan dat bestuur er toch niet veel 
aan hoeft te doen. Dhr. Kotterman vond het ten slotte verder jammer dat er Bud op de tap op het gala 
stond.  180 
 
Om 20:10 uur laat Dhr. Roobol een intens harde boer.  
 
d. Commissaris Technische Zaken 
 185 
Goedenavond allemaal,  
 
We zijn bijna klaar in de zaal en over een maand zijn we alweer lekker op het veld aan het spelen. In de 
zaal hebben we natuurlijk genoten van de 20 oranje zaalsticks die deels door Erasmus Sport zijn 
gesponsord. Hoe de finaleavond eruit gaat zien is nog niet zeker, hier moet ik nog een avondje voor 190 
gaan puzzelen. Waarschijnlijk zullen er poultjes per veld komen op basis van de stand.  
Laten we snel doorgaan naar de materialen. Zoals jullie kunnen zien op het scherm hebben we 30 
veldsticks, 21 zaalsticks, 229 veldballen, 25 zaalballen en 308 pionnen. Als we dit vergelijken met de 
stand van de BALV, missen we 1 veldstick, 8 veldballen en 14 pionnen. De hesjes heb ik dit keer niet 
geteld. Dit komt omdat ik al een aantal heb weggegooid op basis van bloedvlekken en omdat sommige 195 
uit elkaar vielen. Maar ik nog geen nieuwe heb aangeschaft.  
Over het voorjaarsseizoen wil ik alleen even kort zeggen dat het er hetzelfde uit gaan zien als het 
najaarsseizoen op de eerste twee maandagavonden na. Zoals jullie allemaal weten staat er een grote 
schaatshal op veld drie en veld vier. Deze wordt pas in de eerste week van maart afgebouwd. Hierdoor 
hebben we pas vanaf negen maart alle velden weer tot onze beschikking, tot die tijd moeten we het 200 
doen met veld vijf en veld zes en om half elf ook veld één en twee. Natuurlijk zal er wel training zijn, 
maar door de veld tekorten kan elk team waarschijnlijk maar twee wedstrijden spelen. Naast de 
gevorderden training zal er ook weer beginnerstraining zijn.  
Tot slot, hebben we het nu al vaker gehad over de nieuwe soort student die nu studeren. Bij de 
aantrekking van een nieuwe student hoort ook een nieuwe identiteit en dus een nieuw logo. Ik ben 205 
recentelijk een logo groepje gestart met Dhr. Vester, Mej. Van Winkoop en Mej. Van Geest. Op het 
scherm zien jullie enkele voorbeelden van potentiële logo’s die we hebben ontworpen.  
 
Dhr. Vester vraagt of de zaalsticks worden gekenmerkt. Mej. Van Zeelst geeft dat dit inderdaad handig 
is. Hij vraagt ook of er nog wat wordt gedaan met de trainingsteams, in zijn team is er in ieder geval 210 
behoefte aan. Mej. Van Zeelst wil sowieso met beginnerstraining door gaan.  
 
Mej. Van der Klugt viel het op dat scheidsrechters de regels niet kenden. Zij vraagt of hier volgend jaar 
meer rekening mee kan worden gehouden omdat anders gevaarlijk gespeeld wordt. Mej. Van Zeelst 
spreekt captains aan en geeft aan dat ze al veel doet. Ze merkt dat scheidsen vaak niet durven te 215 
fluiten. Mej. Van der Klugt zegt dat het misschien een idee is om nieuwe leden bij Never Less een avond 
regels duidelijk te maken. Langskomen is dan verplicht en captains zijn dan verantwoordelijk dat teams 
langskomen. Dit vindt Mej. Van Zeelst een goed punt.  

 
Dhr. Roobol vraagt of er gestemd gaat worden over het logo als hier een voorstel van ligt. Aangegeven 220 
wordt dat dit zal gebeuren.  

 
Mej. Van Verre vraagt zich af hoe een verplichte scheidscursus in zijn werk zal gaan, want hoe ga je het 
controleren. Mej. Van Zeelst zegt ook dat het lastig wordt om het totaal te controleren, maar zij zal 
erover nadenken. Mej. Van der Klugt stelt strafpunten voor als scheidsen bijvoorbeeld niet komen 225 
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opdagen. Mej. Van Zeelst zegt ook dat teams ook echt te laat beginnen en hiervoor kunnen strafpunten 
ook handig zijn.  

 
Mej. Van Zeelst geeft aan dat als mensen bijvoorbeeld niet serieus fluiten, dit aan het bestuur moet 
worden aangegeven, want dan kan bestuur erop afstappen. Dhr. Vester vraagt vervolgens of de regels 230 
worden ververst voordat we weer het veld op gaan. Mej. Van Zeelst geeft aan dat de regels zeker 
opnieuw zullen worden verspreid. Hij vindt ook dat er een beleid moet komen met materiaal dat 
verplicht is tijdens het hockeyen. Scheidsrechters moeten hierover ingelicht worden. Mej. Van Zeelst 
zegt ook dat eigenlijk onder het schema moet worden gezet dat geen bitje en scheenbeschermers, 
geen hockey betekent. Dhr. Vester zegt dat de regels ook op spelschema kort kunnen worden 235 
neergezet. De BAC moet volgens Dhr. Vester ook kijken naar regels en regelhandhaving.  

 
Mej. Belo zegt dat teams langs scheidsen kunnen komen om hun materiaal te laten zien en zij geeft 
aan dat er een harde toeter door de zaal kan worden geluid om aan te geven wanneer wedstrijden 
starten en eindigen.  240 

 
Dhr. Roobol vraagt zich af wanneer nu het teamcaptainsdiner is. Mej. Van Zeelst geeft aan dat er weinig 
gereageerd wordt op de datumprikker, maar er komt er zeker eentje aan.  
 
De vergadering wordt om 20:25 uur geschorst. De vergadering wordt om 20:38 uur weer geopend.  245 

  
e. Penningmeester 

i. Presenteren update begroting 
Deze begroting is de versie die tijdens het KasCo-diner is goedgekeurd. 

1. Contributie 250 
Zoals je ziet is de contributie 75 euro lager dan begroot. Dit komt omdat ik een lid extra had geteld door 

de fout dat de eerste rij geen lid was. En een ander lid weigerde te betalen, middels een gesprek is het 

nog gelukt om hem toch de helft te laten betalen. 

Sportpassen 
Ook alle betalingen van de sportpas door de leden zijn betaald en dit geld is weer betaald aan Erasmus 255 
Sport. 
 
2. Eerstejaarssubsidie 
We hebben voor twee leden geen eerstejaarssubsidie ontvangen terwijl wij het wel aangevraagd 

hadden. Het ene lid heeft het verkeerde studentennummer doorgegeven en helaas was het niet later 260 

nog mogelijk om nog subsidie voor haar te ontvangen. En het andere lid was geen eerstejaarsstudent, 

terwijl hij dat wel zo in zijn google form had ingevuld. 

Vrijwilligers 
Ook het geld voor ons vrijwilligerswerk is binnen. 
 265 
Reünisten inkomsten 
Geld voor de reünisten is ook ontvangen. 

Trainers 
Er zijn in het totaal 10 uren die aan trainers betaald moeten worden. 
 270 
Competitiekosten 
Dit is 50 euro sportiviteitsprijs en de cadeautjes (pepernoten en chocoladeletters) voor alle teams. 

Algemene kosten 
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Al deze kosten zijn maandelijkse kosten. Wel liggen de bankkosten veel hoger, dit komt door alle 
storneringen tijdens de incasso’s in Oktober. Ook zijn de kosten voor de WALV hoger, het is uiteindelijk 275 
niet gelukt om de borg terug te krijgen. 
 
3. Ledenweekend 
De ontvangsten liggen een stuk lager, dit komt door een lagere opkomst dan we voorspeld hadden. 
Ook zijn de kosten meer dan begroot, de activiteit en bus vielen toch wat duurder uit dan verwacht. 280 
Wel hebben deze aspecten bijgedragen om het weekend toch wat specialer te maken dan de afgelopen 
jaren. 
 
Gala 
Op de begroting zie je nu 671, 67 euro staan bij de inkomsten. Ook is er via Eventbrite al 5,048.67 euro 285 
binnengekomen op de Rabobank. De kosten van het gala zijn goed beperkt gebleven. 
 
Sinterklaaspak 
Dit jaar hebben wij weer het sinterklaaspak twee keer verhuurd.  
 290 
4. Advertentie/sponsorinkomsten 
Ieder jaar wordt Never Less gesponsord door Jeroen Ribberink. Dit jaar heeft hij zelfs 150 euro extra 

willen sponsoren omdat het een lustrumjaar is. We hebben besloten dit geld naar het lustrumboek te 

laten gaan. 

5. Materiaal 295 
Dit jaar hebben wij nieuwe zaalballen en zaalsticks gekocht voor 314,50 euro. Dit gaat uit de 

materiaalvoorziening. 

Dotatie Statutenwijziging 
Ik heb besloten om 50 euro te doteren in plaats van 75 euro voor de voorziening statutenwijziging. Op 
dit moment zit er 275 euro in dat potje en dat is ruim voldoende voor toekomstige statutenwijzigingen.  300 
 
Zoals te zien is, wordt er dit jaar ongeveer 600 euro verlies gedraaid. Dit kan verklaard worden door 
verschillende kosten die hoger zijn uitgevallen dan verwacht. Maar natuurlijk komt het ook deels door 
het Lustrum. 
 305 
6. Balans 
Op de balans is te zien hoeveel geld er in de voorzieningen en bankrekening zitten.  
 
Dhr. De Bruijn vraagt waar de sponsorinkomsten staan voor opticiens, hij kan de begroting via de 
beamer namelijk vrij lastig lezen. Dhr. Roobol vraagt waarom de borg niet is teruggekregen van 310 
woongebouw De Kerk. Mej. Bakens legt dit vervolgens uit en geeft aan dat er sprake was van 
miscommunicatie.  
 
Dhr. Vester vraagt wanneer de betaalsystemen zullen worden besproken en hij is benieuwd hoe 
betaalmethode tijdens het gala is bevallen. Mej. Bakens geeft aan dat deze betaalmethode goed is 315 
bevallen. Mej. Van Zeelst geeft ook aan gevraagd te hebben hoe duur een eventuele webshop zal zijn. 
Dhr. Vester vraagt of dit superieur is aan incasso’s. Dit blijkt niet het geval zijn.  
 
Mej. Van Verre vraagt waarom er niet meer gewerkt wordt met Tikkies. Mej. Bakens geeft aan dat 
hierover is nagedacht maar zij zegt dat je dan alleen maar met herinneringen bezig bent. Er is 320 
gesproken met andere verenigingen van Erasmus Sport. Verenigingen met Tikkies zijn heel veel bezig 
met het sturen van herinneringen, dus hier zitten haken en ogen aan. Dhr. De Winter geeft wel aan 
dat we af willen van incasso’s voor kleine evenementen.  
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9. Verslag Kascommissie tot dusver 325 
 
Beste leden, 

We staan vanavond met een gemengd gevoel voor jullie. Het eerste hoogtepunt van het jaar is namelijk 

alweer voorbij, wat gaat de tijd toch snel! Gelukkig kunnen we nog uitkijken naar volgende en tevens 

laatste hoogtepunt van dit jaar. Wij hebben het natuurlijk over de kasco diners, zonder twijfel de meest 330 

exclusieve en memorabele evenementen van het jaar. Voor de ongelukkigen die er niet bij konden zijn 

doen wij echter zoals gebruikelijk uitgebreid verslag om toch nog een deel van de ervaring te mogen 

hebben.  

Na een lange, barre en natte tocht kwamen wij aan in de plaatselijke coop. Omdat dhr. van Leent de 

volgende morgen verplichtingen had was er naast de gewoonlijke consumpties ook 0.0 bier ingeslagen. 335 

Na het eerste biertje was hij deze echter vergeten en werd er gelukkig toch vrolijk gepilst. Wij werden 

hierna warm ontvangen in het studentikoze optrekje van dhr. Fransen. Omdat dhr. de Legé nog druk 

bezig was met het geven van sexcursussen en mej. Bakens nog vast zat in de collegebanken begonnen 

we vol goede moed met het beklimmen van de hoogste berg van de avond: de begroting van de 

eerstejaarscommissie. Na de begroting grondig doorgenomen te hebben kwamen we tot de conclusie 340 

dat alles in orde was en er helaas nog geen fraude was opgespoord. Inmiddels was het gezelschap 

compleet en kon de eerste van de maar liefst vier gangen beginnen. Wat bleek, euro’s was niet het 

enige waar dhr. Fransen talent voor heeft. Zijn kookkunsten zijn ook van mythische proporties. De 

eerste gang bestond uit een echte italiaanse bruschetta met tomatensalsa. Dit gerecht verraadde ook 

meteen het thema van de avond: tomaat. Dhr. Fransen had voor het tweede gerecht goed geluisterd 345 

naar onze wensen: niets uit blik. Er was dus voor een lekker pak met tomatensoep gekozen wat prachtig 

werd geserveerd in chiche glazen en wat room en kruiden. Omdat penningmeesters zowel met geld als 

het milieu verantwoordelijk omgaan is tot onze grote vreugde gekozen voor een geheel vegetarisch 

kascodiner. Het hoofdgerecht bestond uit een overheerlijke risotto afgemaakt met tomaat, mozzarella 

en basilicum. Het dessert spande wel de kroon op dit diner. Na een legendarische strijd gevoerd te 350 

hebben met de slagroom was het uiteindelijk gelukt deze op te kloppen en werd er iets op tafel gezet 

wat niet identificeerbaar was, maar wel erg lekker. Tijdens deze gastronomische wandeling hebben wij 

als kasco natuurlijk niet stilgezeten. Terwijl de penningmeesters op zoek waren naar een manier om de 

slagroom op te stijven waren wij wanhopig op zoek naar de missende euro’s. Een aantal dingen stonden 

niet op de goede plek en er was ook nog eens 5,60 euro verduisterd door de lustrumcommissie. Dat is 355 

toch weer een krat Holger op het ledenweekend en daarom natuurlijk onacceptabel. Na gedreigd te 

politie te bellen is er beloofd dit geld tot de laatste cent terug te storten en hebben wij het voorval door 

de vingers gezien. Naast deze poging van fraude door de lustrumcommissie viel ons ook op dat er een 

spel Jenga en Twister door de vereniging is aangeschaft. Ons is verteld dat de Jenga is weggegooid en 

Twister spoorloos is. Wij zullen dit echter tot op de bodem uitzoeken en na de volgende controle rapport 360 

uitbrengen. Tot onze grote spijt kwamen we er ook achter dat het kuikenpak nog steeds niet rendabel 

is dit jaar, en hopen dat de ledenvergadering hier nog plannen voor heeft. Terwijl dhr. van Leent de 

begroting heel vakkundig sluitend heeft weten te maken bedacht mej. van der Klugt een nieuwe 

inkomstenbron voor Never Less. Het was haar niet ontgaan dat wij een overschot hebben aan vrouwen 

en Delft een groot tekort hier aan heeft. Daarom komt zij met het voorstel om een lucratieve deal te 365 

sluiten met deze studentenstad en hier hopelijk wat biergeld uit te halen. Wij waren verdeeld over dit 

plan, dus leggen wij dit bij jullie, de vergadering, neer. Wel moet erbij verteld worden dat mej. van der 

Klugt tegenwoordig wat burgerachtig is en wat minder goed tegen een radler kan dan in de tijd dat zij 

bovenaan de voosboom uittorende. Op dit punt van de avond bleek alles qua financiën in orde, en 

klopte het keurig met het peil van de schatkist. De onrust rond de lustrum begroting was inmiddels ook 370 
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gaan liggen toen ons mede was gedeeld dat de trip niet meer doorging. En met de beloftes van dhr. de 

Lege onder onze riem hebben we er alle vertrouwen in dat ook de lustrumcommissie financieel gezond 

blijft. Omdat het kasco spel zich nog bij dhr. van Enkhuizen bevond en de ouderen de dagen erna 

verplichtingen hadden hebben we er deze keer een beschaafd einde aan gebreid. Dhr. Fransen had als 

vitale eerstejaars nog wel wilde plannen, wat wij natuurlijk alleen maar kunnen aanmoedigen.  375 

Al met al was het een geslaagde avond en wachten wij vol smart op wat ons het komende diner te 

wachten staat. 

Met girale groet, 

De Kascommissie, 

Leonie van der Klugt, Bob van Leent, Jeroen Vester en Hugo de Bruijn 380 

Dhr. De Winter vertelt vervolgens nog dat Never Less een kuikenpak heeft die mensen aan kunnen 
hebben en huren. Mej. Van der Klugt vraagt zich af of het niet een goed idee is dat iemand het 
kuikenpak draagt de maandag voor Pasen. Dhr. De Winter zegt dat Dhr. Roobol hier wellicht wel 
geschikt voor is. Mej. Van der Klugt vindt dat er gestemd moet worden over een paaspromotie van het 
kuikenpak.  385 
 
Stemming: Kuikenpak maandag voor Pasen moet gedragen worden door het bestuur.  
Voor: 19  
Tegen: - 
Onthouden: 5 390 
Stemming wordt aangenomen 
 
Mej. Belo vraagt of het pak ook tijdens de wedstrijden gedragen moet worden. Dit blijkt het geval te 
zijn. Mej. Van der List als bestuurslid zal samen met Dhr. Roobol deze taak op zich nemen.  
 395 
Mej. Van der Klugt ligt haar genoemde voorstel toe. Delft heeft veel mannen en Never Less veel 
vrouwen en ze dacht dat het wellicht eens leuk was om te mengen.  
 

a. Advies Kascommissie contributie 2020-2021 
 400 
Aan ons is gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen betreft de contributie van 2020-2021. 
Het bestuur geeft aan dat er de laatste jaren bijna geen contributieverhoging is geweest. 
Veranderingen in de contributie werden beargumenteerd door een verhoging van bepaalde kosten. Er 
is in de tussentijd niet gecorrigeerd voor inflatie. Echter zien wij ook dat de afgelopen jaren met dezelfde 
inkomsten een positief resultaat is behaald. Als we vervolgens naar kostenkant van het verhaal kijken 405 
in dit jaar valt het volgende op: 
- Er zijn veel onverwachte kosten:  

- 80 euro aan flyers 

- 130 euro borg van de WALV  

- 380 euro verhoogde bankkosten in vergelijking met vorig jaar 410 

- 165 euro aan verhoogde kosten van truien 

 

- Er wordt structureel meer uitgegeven dan begroot. Zo waren de uitgaven van het ledenweekend 900 

euro hoger dan begroot. Bij het gala is er uiteindelijk ook meer begroot dan initieel, het is op dit moment 

alleen nog niet duidelijk hoe hoog dit uitvalt. Deze kosten worden echter niet elders gecompenseerd.  415 
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Het is dit jaar natuurlijk een lustrumjaar, en op de vorige ALV is besloten dat het geen ramp is als er 

verlies wordt gedraaid. Dit is dan ook niet bedoeld als een tik op de vingers, maar als illustratie dat de 

kosten die gemaakt zijn niet structureel zijn en te verwachten in komende jaren. Ons advies is dus om 

terughoudend te zijn met een verhoging van de contributie, en te kijken hoe het volgend jaar met de 

kosten gaat. Wij denken dat er veel geld te besparen valt met het voorzichtiger zijn met geld en het 420 

houden aan de begroting. Daarnaast vermoeden we dat er geld te besparen valt in het onderhandelen 

van prijzen. Als de bbq van de teamvorming steeds duurder wordt kan je kijken naar alternatieven. Bij 

een grote offerte als een galalocatie valt er vaak wel een paar honderd euro af te krijgen. Kijk dus waar 

in de kosten gesneden kan worden alvorens te kijken naar het verhogen van de inkomsten via de leden.  

Dhr. De Legé vraagt of verhoging van contributie van invloed zal zijn op of mensen wel of niet lid willen 425 
worden. Dhr. De Bruijn geeft aan dat hier geen onderzoek naar is gedaan maar hij vindt dat er meer 
naar kosten moet worden gekeken. Mej. Van der Klugt zegt dat we anders een van de duurste 
verenigingen worden en zij geeft aan dat we alle jaren gewoon winst maken. Dhr. De Winter zegt dat 
juist door contributieverhoging de kosten per persoon voor bijvoorbeeld een ledenweekend omlaag 
kunnen gaan en zo zullen er meer mensen misschien mee willen. Dhr. De Bruijn geeft aan dat het wel 430 
een afweging is omdat veel mensen natuurlijk ook niet mee gaan, want je draagt dan bij aan 
activiteiten waar je niet bij bent. Mej. Van der Klugt zegt dat dezelfde begroting volgend jaar kan 
worden gehanteerd en misschien als het uit komt minder geld kan worden gevraagd voor bijvoorbeeld 
het ledenweekend.  
 435 
Mej. Van Verre denkt dat het wel belangrijk is om mee te nemen dat de lustrumcommissie een groot 
budget heeft en daarom de prijs voor evenementen nog relatief goedkoop is en volgend jaar zullen 
prijzen dus hoger worden. Zij hebben een groot budget en kunnen nu voor het tweede feest veel geld 
inleggen en een Acsie volgend jaar kan dit niet. Dit is dus wel een belangrijk punt om over na te denken.  
 440 
Dhr. Roobol vraagt of alle evenementen dan bijvoorbeeld een euro goedkoper worden als de 
contributie omhoog gaat. Hij vraagt zich af hoeveel het scheelt. Dhr. De Winter geeft aan dat 
ledenweekend en gala met 10 euro zouden kunnen worden verminderd. Dhr. Vester vindt dit niet echt 
ergens op gebaseerd. Lustrumjaar is ook niet echt een maatstaf hiervoor. We hebben een grote 
spaarrekening en er is geen bestemmingsplan voor. Het gaat per activiteit erg weinig schelen. Er kan 445 
volgens hem creatiever worden omgegaan met geld. Feesten kunnen ook een euro duurder worden 
om er later weer iets nuttigs ermee te doen.  
 
Mej. Belo denkt dat het niet gek is om de contributie te verhogen want veel mensen zijn al bij andere 
verenigingen lid en zij denken dan voor die prijs kan ik nog wel hockeyen, maar deze mensen zijn dan 450 
veel minder aanwezig. Hoe goedkoper een ledenweekend hoe meer mensen er meegaan volgens haar.  
 
Dhr. De Winter zegt dat er veel mensen elk jaar lid willen worden dus de drempel om te betalen is niet 
een issue. Mej. Van der Klugt zegt dat zij echt kijken naar begrotingen en op basis daarvan hadden zij 
niet het idee dat mensen evenementen echt te duur vonden. Op basis van de begroting achten ze 455 
contributiestijging dus niet nodig. 
 
Dhr. Vester heeft problemen dat er ook met spaargeld niet naar langer dan 1 jaar wordt verder 
gekeken. Er wordt niet naar de lange termijn gekeken. Als bestuur is het goed om een doel te hebben. 
Dhr. De Winter vraagt of de KasCo niet moet kijken naar het spaaroverschot.  460 
 
Conclusie advies Kascommissie: Terughoudend zijn met verhoging contributie. Nog geen 
contributiestijging nodig op dit moment.  
 
10. Vaststellen van de contributie voor seizoen 2020-2021 465 



Notulen der Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
07/02/2020 

 
Contributie van 50 naar 55? 
Mej. Bakens snapt het advies van de KasCo. Ze heeft vernomen dat veel leden voor een stijging zijn. 
Haar lijkt een contributie van 55 een reëel bedrag, maar zij snapt het advies van de KasCo ook. 
 470 
Dhr. Roobol vraagt zich af of niet slim is om eerst te kijken wat er met het spaargeld gaat gebeuren en 
om te bekijken waar de extra 5 euro van contributie dan heen gaat. Dhr. Roobol vraagt of het niet slim 
is om nu de contributie hetzelfde te houden en dat het een opdracht wordt voor nieuw bestuur en oud 
bestuur om ernaar te kijken. Dhr. Donkers denkt dat we het nu gelijk moeten houden en dan bij de 
WALV erop moeten terugkomen of contributieverhoging nodig is. Dhr. Roobol stelt dit ook voor. 475 
 
Mej. Van Verre stelt voor dat er gestemd moet worden of het bestuur samen met de KasCo moet gaan 
kijken naar een eventuele contributieverhoging en dat zij hier bij de WALV op terug komen.  
 
Stemming: De contributie blijft vooralsnog hetzelfde voor volgend jaar. Tijdens de WALV moet het 480 
bestuur samen met de KasCo terugkomen op een eventuele contributieverhoging na zich hierin beter 
te hebben verdiept.  
Voor: 19 
Tegen: - 
Onthouden: 8 485 
Stemming wordt aangenomen 
 
De afspraak wordt gemaakt dat de contributie in principe hetzelfde zal blijven, tenzij er een beter plan 
tot stand zal komen. 
 490 
De vergadering wordt om 21:34 uur geschorst. De vergadering wordt om 21:51 uur weer geopend.  
 
Dhr. De Bruijn vindt dat er permanent handzeep aanwezig moet zijn. Handzeep wordt daarom 
toegevoegd aan het KAREL-model.  
 495 
11. Voorstel bestuurstaken en -indeling 2020-2021 
 
Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat september en oktober voor een bestuur, naast enorm 
leuke, ook vrij drukke maanden zijn. Alles is nieuw, niet alleen de leden maar ook het samenwerken 
met zijn vijven en de andere commissies, en er moet veel geregeld, georganiseerd en besloten worden. 500 
Ook is er met de scheve verhouding van oude leden en nieuwe leden een groeiende roep aan een meer 
interne functie binnen een bestuur die zich bezighoudt met onder meer de leden, de captains en de 
commissies. Dit zijn taken die voorheen gek genoeg nog niet expliciet op de takenlijst van een 
bestuurslid stond. Dit alles is de afgelopen jaren, naast dus de scheve verhouding, extra versterkt door 
een toename aan leden, taken of commissies en een vroegere wissel van het bestuur. Voorheen bleef 505 
een bestuur tot in oktober hoofdverantwoordelijk en hielp dan ook makkelijker mee. Ook moet er 
gezorgd worden dat een overgang te allen tijde soepel verloopt.  
 
Met de BAC hebben we de afgelopen tijd in eerste instantie gediscussieerd over wat er moet veranderen 
en of een bestuur in de toekomst uit vijf of zes bestuursleden moet bestaan, daarna over de invulling 510 
van de taken en de commissies. U hoort nu de ideeën die uit deze besprekingen zijn gekomen.  
 
In de eerste plaats moeten de volgende logische stappen genomen worden: 

• Zorgen dat een aantal taken voor de wissel al geregeld zijn.  
• Beter toezicht op overdracht en witboeken door oude en nieuwe BAC. Een bestuurslid mag niet 515 

met de noorderzon vertrekken voordat het witboek is goedgekeurd door de oude BAC en de 
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overdracht heeft plaatsgevonden. Een nieuwe BAC spreekt in de zomer met de bestuursleden 
of alles duidelijk is.  

• Er als bestuur voor zorgen dat in de zomer individuele taken al beter in de vingers zitten en dat 
er waar mogelijk meer voorbereid is in deze periode. 520 

 
Een logisch idee was eerst om een zesde bestuurslid toevoegen met de volledige focus op teams, 
captains en commissies als commissaris intern. Dit idee heeft echter veel bezwaren. Dit zal voornamelijk 
niet zorgen voor veel minder tijd in de week, waardoor het nog steeds druk zal zijn. De meeste tijd die 
je kwijt bent, ben je kwijt met elkaar op de avonden waarop je samenkomt of dankzij alle discussie of 525 
gesprekken online door de week heen. September en oktober blijft nog altijd druk vanwege alle nieuwe 
indrukken, mensen, vragen, ervaringen, en het leren van elkaar. Wat er dus met zes eentje extra is. Ook 
levert het meer discussie en onduidelijkheid op en zal het moeilijker zijn om met zijn zessen iets in te 
plannen. Daarnaast is er dan waarschijnlijk meer overlap tussen de functies, bijvoorbeeld tussen een 
PR & Activiteiten en de Commissaris Intern als het om overleg met de Acsie of EJC gaat. Dit kan voor 530 
problemen zorgen of zorgen dat functies minder. Na de kerstvakantie zijn zes bestuursleden sowieso 
teveel. Al met al, vooral vanwege de reden dat een bestuur van zes nog steeds bijna even druk zal zijn 
in de beginperiode, is dit niet de juiste oplossing. Er moet dus gekeken worden naar de takenindeling 
van een bestuur en de commissies. 
 535 
Het bestuur zal volgend jaar uit vijf bestaan en de Acsie wordt vergroot naar 4: voorzitter, 
penningmeester, secretaris / commissaris intern en commissaris extern. Binnen het bestuur is 
PR&Activiteiten hoofdverantwoordelijke voor contact met de captains, de Acsie en een EJC. Een grote 
verandering is dat de organisatie van het ledenweekend naar de Acsie gaat, dat deze eerder plaats zal 
vinden en al wordt vastgelegd door het vorige bestuur. Wij hebben gelijk na de wissel het ledenweekend 540 
vastgelegd, maar om dan iets te vinden voor half november bleek niet meer mogelijk. De locatie moet 
dus al dit jaar worden vastgelegd. Met het oog op de ledenbinding zou het ideaal zijn als het 
ledenweekend plaatsvindt in de eerste of tweede weekend van oktober. Dan kunnen mensen zich 
hiervoor al inschrijven bij hun inschrijving tijdens een open avond waardoor alle teams sowieso 
vertegenwoordigd zijn en er na de teamvorming makkelijker mensen meekomen via anderen in hun 545 
team. Als je kijkt naar tentamens is het ook prima om dit in deze weekenden te organiseren. De Acsie 
kan zich hier dan vanaf de wissel vol op storten en het eerste hockeyfeest verplaats je dan naar begin 
november.  
 
Ook het vastleggen van een borrellocatie en partijen benaderen voor sponsordeals zal plaatsvinden 550 
aan het eind van een bestuursjaar. Dan verder met dus de taakverdeling binnen een bestuur wie er 
eindverantwoordelijk is:  
 
Voorzitter: planning, vergaderingen, ALVs, contactpersoon BAC, ES en andere partijen,  

Secretaris: in- & uitschrijven, sportpassen, notulen, MOL, administratie 555 

Penningmeester: begroting, betalingen, incasso’s, subsidies, sponsoring, Kasco 

Commissaris PR en activiteiten: contactpersoon leden, captains, Acsie, EJC, EW, borrels, teamvorming, 

gala, social media, regelen locatie ledenweekend 

Commissaris technische zaken: website, schema & stand, trainers, open avonden, materiaal 

Te verdelen zijn nog: promotiemateriaal creëren en contact team/bestuurskleding. 560 
 
Dit lijkt veel voor een PR & Activiteiten (mogelijk Intern & Activiteiten), maar nadat de EW en de 
teamvorming geweest zijn, kan deze zich volledig focussen op de captains, commissies, mogelijk met 
iemand anders, en het gala. Social media zou wellicht nog kunnen verhuizen naar een secretaris.  
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 565 
Mej. Van Verre vraagt of het budget dan ook wordt aangepast als Ledenweekend naar Acsie gaat. Dhr. 
de Winter zegt dat dit inderdaad een logische stap is. Dhr. Roobol vraagt wat het verschil wordt tussen 
de Acsie en de EJC. Dhr. de Winter vertelt dat de Acsie zich zal richten op grotere evenementen. Dhr. 
Roobol vraagt zich wel af of de werkdruk van de Acsie dan niet heel minimaal wordt, want de EJC gaat 
namelijk ook borrels aankleden. Mej. Van der List geeft aan dat met komst van het ledenweekend dat 570 
naar de Acsie gaat, de Acsie absoluut genoeg werk zal hebben. Dhr. Roobol vindt het lastig omdat het 
volgend jaar natuurlijk ook geen lustrum meer is. Dhr. De Winter vindt dat de EJC sowieso moet blijven 
bestaan voor ledenbinding. Mej. Van der Zeelst geeft aan dat 4 leden in Acsie ook zorgt voor meer 
promotie en dan staan er sowieso 3 mensen in plaats van dat er misschien 2 mensen staan als een 
derde persoon niet aanwezig kan zijn.  575 
 
Mej. Van der Klugt is voor een extra Acsie lid en zeker vanwege het argument als iemand zou uitvallen. 
Zij denkt dat het wel nog belangrijk is om goed te kijken naar de verdeling tijdens het weekend en zij 
vraagt wat de rol van het bestuur is tijdens het weekend. Dhr. De Winter geeft aan dat het bestuur wel 
nog de hoofdverantwoordelijke blijft. Mej. Van der List zegt dat vooral een middag activiteit veel tijd 580 
kost en dit naar de Acsie zal gaan, maar het bestuur blijft inderdaad verantwoordelijk.  
 
Mej. Van Beurden vraagt zich af waarom we niet een eerstejaars toevoegen aan de Acsie, want nu zijn 
de taken tussen de Acsie en de EJC overlappend en onduidelijk. Een Acsie van 4 met een eerstejaars 
lid. Dhr. De Winter geeft aan dat het lastig is een eerstejaars verantwoordelijk te stellen voor een 585 
ledenweekend omdat dit lid pas laat wordt toegevoegd. Dhr. De Winter denkt dat het leuk blijft om 
een groep frisse mensen samen te zetten die nieuwe ideeën hebben.  
 
Mej. Van Beurden zou het verder jammer vinden als het ledenweekend erg vroeg in het jaar zal 
plaatsvinden. Als het begin oktober voorbij is dan heb je dat vooruitzicht niet meer, geeft zij aan.  590 
 
Dhr. De Bruijn vindt het vrij riskant om een Acsie veel te laten regelen tijdens een ledenweekend. Mej. 
Van der List geeft aan dat zij ook echt alleen de activiteit en het themafeest organiseren. Hij vindt dat 
er niet te veel risico’s moeten worden genomen.  
 595 
Mej. Van Verre vraagt hoe de EJC echt van de Acsie onderscheiden gaat worden en zij denkt dat 
eerstejaars niet alleen door een EJC betrokken kunnen worden. Mej. Bakens zegt dat het gewoon 
belangrijk is om ze erbij te betrekken. Ook voor bijvoorbeeld op de maandagavond. Mej. Van Verre 
geeft aan dat het budget van de Acsie natuurlijk volgend jaar ook kleiner is dus hoe ga je dan goed het 
onderscheid maken.  600 
 
Mej. Van der Klugt vindt het belangrijk om richtlijnen op te stellen. Rekening moet eerst worden 
gehouden met de planning van de Acsie en daarna moet worden gekeken naar de invulling van de EJC. 
Iedereen lijkt het hier eens over te zijn.  
 605 
Dhr. De Winter zegt dat door het ledenweekend eerder te laten plaatsvinden, de ledenbinding kan 
worden verbeterd. Mej. Van Beurden is wel voor een later ledenweekend zodat je echt al betere band 
hebt met een team en mensen zich comfortabeler bij het gaan naar het ledenweekend.    
 
Mej. Neuteboom oppert het idee dat de EJC activiteiten kan uitvoeren onder leiding van de Acsie. Dhr. 610 
Donkers vindt dit te verwarrend. Mej. Van der Klugt zegt dat grote evenementen bij de Acsie moeten 
blijven en de agenda van de EJC ernaast gepakt moet worden.  
 
Mej. Belo vraagt hoe het kan dat sommige teams minder actief zijn. Dhr. De Winter geeft aan dat dit 
elk jaar wel het geval is. Volgens haar kunnen misschien actieven meer worden verspreid. Dhr. De 615 
Winter zegt dat ze dit proberen, maar dat het aantal met wie je van je oude team door mag dat je niet 



Notulen der Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
07/02/2020 

verlaagd moet worden. Mej. Belo denkt dat je geen probleem creëert als je de actieven meer verspreid 
aan begin jaar. 
 
Stemming: Bestuur legt dit jaar het ledenweekend al vast. 620 
Voor: 18 
Tegen: - 
Onthouden: 7 
Stemming wordt aangenomen 
 625 
Stemming: Activiteiten tijdens het ledenweekend gaan naar de Acsie.  
Voor: 16 
Tegen: 3 
Onthouden: 6  
Stemming wordt aangenomen 630 
 
De vergadering wordt om 22:40 uur geschorst. De vergadering wordt weer geopend om 22:56 uur.  
 
12. Verslag Lustrumcommissie tot dusver 
a. Verslag voorzitter 635 
 
Geachte aanwezigen, 

Sinds de BALV in oktober hebben wij een aantal activiteiten georganiseerd, waarvan een aantal samen 

met het bestuur. Om te beginnen wil ik hier een kort overzicht van geven om vervolgens door te gaan 

naar onze plannen voor de aankomende maanden. 640 

Ten eerste, de activiteit op de vrijdagavond van het ledenweekend werd door ons georganiseerd. Wij 

hebben besloten om te kiezen voor een activiteit waarbij alle leden elkaar beter leren kennen. We 

hebben iedereen gevraagd een wit t-shirt mee te nemen en watervaste stiften, zodat iedereen gezellig 

op elkaars shirt kon tekenen. Degenen die aanwezig waren bij het ledenweekend hebben toen alle 

mooie creaties al gezien, maar voor de rest heb ik hier nog een aantal mooie foto’s als sfeerimpressie.  645 

Daarnaast hebben we op de maandagavond dat de blaashal werd opgebouwd een avondje bowlen 

georganiseerd. Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken, hadden we besloten de prijs van het kaartje 

zo laag mogelijk te houden. Dit werd heel enthousiast ontvangen door de leden, misschien wel iets te 

enthousiast, aangezien we zelfs na het bijboeken van bowlingbanen alsnog niet iedereen mee konden 

laten gaan. Dit is zeker iets om over na te denken bij een soortgelijke activiteit in de toekomst. Ik zal 650 

hier later ook nog op terugkomen! 

Als laatste activiteit van 2019 organiseerden samen met het bestuur een foute kersttruien karaoke 

borrel, mede ook nog met dank aan de Acsie van vorig jaar. De biertjes vloeiden rijkelijk en iedereen 

had het erg naar zijn/haar zin. De teleurstelling was dan ook groot toen de karaokeset opgeborgen 

moest worden omdat andere gasten Vibes binnen kwamen.  655 

Het meest recente evenement waarbij wij het bestuur geholpen hebben, was het mega gave 

lustrumgala. Alle credits voor de organisatie gaan naar het bestuur. Onze voornaamste bijdrage was 

de aankleding en decoratie van de ruimte. Wij waren zelf dan ook erg tevreden met het resultaat en 

zijn erg blij dat we dit gedaan hebben (zie foto’s op slide).  

Dan wil ik nu graag hebben over onze plannen voor de laatste maanden van dit mooie lustrumjaar. Het 660 

eerste in de nabije toekomst is een activiteit voor maandag 17 februari. Op deze maandag wordt de 

blaashal afgebouwd en is er dan ook geen hockey. Aangezien het bowlen zo positief werd ontvangen, 
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leek het ons een goed idee om een soortgelijke activiteit te organiseren. We zijn bezig om te regelen 

dat wij met de leden kunnen gaan disco rollerskaten. Op het moment is het nog een ‘work in progress’ 

dus kunnen we nog niet alle details geven. Aangezien deze activiteit meer geld kost dan het bowlen zal 665 

het kaartje dan ook duurder zijn. We hebben voor deze activiteit gekozen, omdat we graag alle leden 

een leuke avond willen kunnen bezorgen.  

Het volgende dat op de planning staat voor februari is het tweede feest, oftewel het Valentijnsfeest. 

De kaartverkoop is al begonnen en iedereen kan voor maar 11 euro genieten van twee uur onbeperkt 

drinken in Beurs en dansen op de toffe muziek van DJ Jeroen (zie promo slide). We hopen door deze 670 

aantrekkelijke deal dan ook veel leden enthousiast te maken voor dit feest.  

In april staat het jaarlijkse vriendentoernooi gepland. De veldhuur is al geregeld met Leonidas en we 

zijn net begonnen met het aanvragen van de subsidie bij Erasmus Sport.  

Waar ik het als laatste over wil hebben, is onze keuze om het lustrumweekend te cancelen en de 

gevolgen daarvan voor het laatste feest. Maandenlang zijn wij bezig geweest om alles te regelen voor 675 

het lustrumweekend. Waar het plan oorspronkelijk begon om een citytrip te maken naar een stad in 

Oost-Europa, werd het al snel duidelijk dat dit compleet onrealistisch was. We hebben toen gekozen 

om naar Gent te gaan en daar hadden we ook het grootste deel al voor geregeld, zoals de 

busmaatschappij en het hostel. Helaas, kwam hier ook de realisatie dat dit kaartje erg duur zou worden 

en dat het maar toegankelijk zou zijn voor een klein deel van de leden. Dit is natuurlijk erg jammer als 680 

het lustrum van de vereniging gevierd wordt tijdens zo’n weekend. Na een aantal andere opties 

bekeken te hebben, en na advies van de KasCo en in overleg met de BAC hebben we besloten om het 

hele weekend te cancelen, maar om ook het hele idee van een lustrumweekend/dag te laten varen. Dit 

zal aankomende week dus ook naar de leden gecommuniceerd worden.  

Deze keuze heeft grote invloed op onze begroting en daardoor ook op het laatste feest, namelijk Het 685 

Lustrumfeest. Deze keuze betekent dat wij ineens meer geld overhebben en dit aan andere activiteiten 

kunnen besteden. Een klein deel van dit geld gaat naar de maandagactiviteit voor 17 februari. De rest 

van dit geld wordt doorgeschoven naar het laatste feest. Dit houdt in dat we nog groter uit kunnen 

pakken met dit feest en een echt lustrumfeest kunnen neerzetten. Zelf merken wij de positieve 

uitwerking van deze keuze nu al. We hebben meer geld te besteden en we zullen daardoor dit feest dus 690 

ook goedkoper kunnen maken dan dat we voorheen hadden gekund. Ook is dit feest toegankelijk voor 

alle leden en niet voor alleen maar een klein deel. Wij vinden dit erg belangrijk, omdat we graag willen 

dat we het 6e lustrum van Never Less gevierd kan worden met alle leden.  

Wij kijken erg uit naar de komende maanden en naar alle activiteiten die we gaan organiseren! We 

hopen jullie dan ook allemaal te zien binnenkort en natuurlijk bij het Lustrumfeest aan het einde van 695 

het jaar. Bedankt allemaal voor het luisteren en als er nog vragen zijn, hoor ik ze graag!  

Mej. Van Beurden vraagt zich af of er in vervolg beter rekening kan worden gehouden met de feesten 
in het zuiden. Mej. Van Verre geeft aan dat de datum waarop het Valentijnsfeest gaat plaatsvinden de 
beste datum was.  
 700 
Mej. Puppels vraagt vervolgens hoe het kan dat ze er pas later achter kwamen dat het lustrumweekend 
niet realistisch zou zijn. Mej. Van Verre geeft aan dat ze zich dit beter hadden moeten realiseren en 
dat het hun fout is, maar dat het gewoon te duur ging worden.  
 
Dhr. De Winter zegt dat wel beter is om met hele vereniging het lustrum te vieren in plaats van met 30 705 
of 40 man, waar de capaciteit dan voor zou zijn tijdens het lustrumweekend. Dhr. De Bruijn vraagt of 
er ook naar opties is gekeken binnen Nederland. Mej. Van Verre geeft aan hier naar gekeken te hebben, 
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maar het lastig werd om er dan echt een lustrumweekend van te maken. Dhr. Donkers is benieuwd 
naar een advies voor een LuCo over 5 jaar. Mej. Van Verre vindt het belangrijk dat deze er komt en de 
LuCo zal hier daarom over nadenken.  710 
 
Mej. Van Verre geeft aan dat ze nu aan het kijken zijn voor een feest op een boot waar 5 uur lang 
onbeperkt drank zal zijn. Een kaartje zal dan slechts 20 euro zijn.  
 
b. Presenteren update begroting  715 
 
De LuCo draait technisch gezien verlies. De open avonden zijn allemaal gerealiseerd tot aan het gala. 
Het gala is gerealiseerd. De karaoke kerstborrel viel wel wat duurder uit dan verwacht. De prijs die was 
doorgegeven was namelijk zonder btw. Het is dus van belang om dit van tevoren goed te checken. Dit 
was ook het geval bij het gala, maar gelukkig is nog wel een deel van de prijs eraf gehandeld. Voor het 720 
vriendentoernooi is hetzelfde bedrag begroot als vorig jaar. Het eindfeest is de laatste activiteit van de 
LuCo en hier is nu een groot budget voor aangezien het lustrumweekend niet door gaat. 
 
Dhr. De Bruijn vraagt wat er aan de hand is omdat Dhr. De Winter met een biertje hamert. Dhr. de 
Winter heeft helaas niet goed opgelet en is zijn hamer kwijt. De dader laat niets van zich horen. 725 
 
Mej. Belo vraagt waarom de kosten voor het vriendentoernooi zo hoog zijn. De velden zijn vooral heel 
duur en de BBQ kost ook veel geld volgens Mej. Van Verre. Voor verdere vragen kan Mej. Belo terecht 
bij de oude Acsie. Ook moet volgens Erasmus Sport geïnvesteerd worden in goodie bags geeft Mej. 
Van Verre aan. Het bedrag klinkt hoog, maar het valt eigenlijk wel mee. Op de volgende ALV zal over 730 
de kosten van het vriendentoernooi een duidelijker verslag worden gedaan.  
 
Dhr. De Bruijn geeft aan dat mensen vragen moeten kunnen stellen zonder vijandigheid en dat het wel 
fijn zou zijn als duidelijk was waar de kosten precies heen gaan. Dhr. De Legé geeft aan dat hij nog niet 
precies weet wat de kosten voor het vriendentoernooi zijn. 735 
 
Mej. Van der Klugt vraagt wat de toevoeging was van de versiering tijdens het gala. Zij had namelijk 
dan liever minder dure tickets gezien. Dhr. De Legé geeft aan dat het ondenkbaar was om de locatie 
niet aan te kleden. Dhr. Vester geeft aan dat dit een lustrum onderscheid van een normaal gala. Mej. 
Van Verre zegt dat je tijdens een lustrum bereid moet zijn om hier uitgaven aan te doen.  740 
 
Dhr. Donkers vraagt hoe ze dan bij deze versiering terecht kwamen. Deze partij werd voorgesteld door 
Hal 4 en het gaf wel echt een gala gevoel en daarom is ervoor gekozen. 

 
13. Verslag Beleidsadviescommissie tot dusver 745 
 
Geachte leden, 
 
De BAC heeft het het afgelopen halfjaar ontzettend druk gehad. Toegegeven, vooral met dingen buiten 
Never Less en daarom hebben wij vandaag een behoorlijk kort verhaaltje. 750 
In dit verhaal zal de focus liggen op wat wij nog willen bereiken in de komende periode. En dat begint 
nu. 
Samen met het bestuur zijn we bezig met verschillende initiatieven om de onderlinge communicatie 
tussen bestuur en commissies te verbeteren. Er loopt nu een pilot waarin elke commissie iedereen 
maand een update stuurt naar het bestuur en de BAC. Daarnaast willen we de overdrachten gaan 755 
verbeteren. We willen meer controle voeren op de witboeken van het bestuur en de commissies. We 
zullen een deadline stellen voor het aanleveren en zullen het witboek vervolgens ook inhoudelijk 
controleren.  
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Ook gaan we aan de slag met een idee vanuit het bestuur: werkgroepen. Tijdens een werkgroep, bereid 
de BAC een thema voor en gaan we vervolgens in gesprek met het plebs, de gewone leden, om zo te 760 
peilen hoe de vereniging tegen bepaalde zaken aankijkt. 
 
Groetjes de BAC 
 
Dhr. De Bruijn vraagt wat de BAC heeft ondernomen buiten Never Less. Fulltime stage en studiepunten 765 
halen was hetgeen wat de BAC voornamelijk heeft gedaan. Mej. Van der Klugt vraagt hoe je leden gaat 
motiveren om aanwezig te zijn bij de werkgroepen. Leden zullen persoonlijk worden aangesproken 
waarvan verwacht wordt dat zij graag een steentje willen bijdragen. Dhr. De Winter zegt dat er vooral 
gevraagd zal worden waarom je lid zou blijven en waarom niet en dan vooral bij leden die nog niet lang 
lid zijn.  770 
 
Dhr. Vester denkt dat het goed is om eens om zoveel tijd een vergadering te hebben met het bestuur, 
de BAC en de KasCo. Hier wordt een actiepunt van gemaakt. Er zal een afspraak worden gemaakt 
waarbij het bestuur, de BAC en de KasCo samen zullen komen.  

 775 
14. Verslag Eerstejaarscommissie tot dusver 
 
Waarde bestuur, LuCo, BAC, KasCo, LuBoCo en overige leden, 
 
De heer de Winter had mij erop gewezen dat het verstandig was om het een en ander op papier te 780 

zetten. Dus bij deze. 

De EJC, een orgaan binnen Never Less dat pas sinds begin dit jaar haar intrede heeft gedaan. Dan vraag 

je je natuurlijk af? Is de nieuwe commissie tot nu toe een succes of niet. Nou vanaf mijn volledig 

objectieve positie kan ik u mededelen dat de EJC een ware toevoeging is voor de vereniging. Ik zal snel 

voor u opsommen wat wij in de afgelopen vijf maanden allemaal gedaan hebben. 785 

• Pubquiz die bestond uit vijf rondes, waaronder een muziek/film/bierweetjes/emoticon en 
ledenweekend ronde. 

• Flirtcurcus die van start ging met een Kahoot, waarna de flirtskills uit de kast werden gepakt 
om het dubbeldaten tot een waar succes te maken. Na afloop zijn er nog wat waardige sprekers 
naar voren gekomen om hun ervaringen te delen. 790 

De penningmeester, de heer Fransen, kon er helaas niet bij zijn vandaag. Dus daarom zal ik vanuit hem 

een toelichting geven op ons budget. Het totale budget van de EJC is 300 euro, daarvan is reeds 77 euro 

uitgegeven. We hebben momenteel dus nog 223 euro over voor: 

• Biercantus op donderdag 9 april 

• Maandagavonden (voornamelijk de zomeravonden) 795 

• Barbecue bij de Kralingse Plassen 

• Slotfeest 
Er zal nog overleg plaatsvinden over wat we precies op de maandagavonden gaan organiseren. Dan 

wat minder leuk nieuws, mejuffrouw Spronk, de commissaris intern is voor de komende maanden naar 

Nieuw-Zeeland afgereisd om daar te vertoeven van de zomerse temperaturen. Hierdoor zijn er wat 800 

taken onbemand gekomen, die gelukkig al snel door mejuffrouw Van Der Stoep zijn overgenomen. 

Hierdoor lijkt het mij niet nodig om een extra derde persoon te zoeken voor de positie commissaris 

intern.   

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Mej. Van der Klugt vraagt of Dhr. Kotterman de hyena techniek nog van plan is toe te passen. Hij geeft 805 
aan een vriendin te hebben maar volgens Dhr. De Bruijn kan alles kapot. Dhr. De Bruijn vraagt ook of 
er nieuwe lijntjes zijn ontstaan na de flirtworkshop. Dhr. Kotterman geeft aan dat binnen de vereniging 
niet veel nieuwe lijntjes zijn ontstaan, maar dat verschillende leden de geleerde technieken zeker in 
werking hebben gebracht in de Vibes.  
 810 
Dhr. Alting wil graag een uitleg over de hyena techniek. Mej. Van der List is verbaasd dat Dhr. Alting 
meer over deze techniek te weten wil komen. Dhr. Kotterman geeft vervolgens een demonstratie. Dhr. 
Alting en Mej. Van Zeelst nemen deel aan de demonstratie als figuranten. Dhr. Alting wordt er een 
beetje ongemakkelijk van.  
 815 
Dhr. Donkers vraagt of er nog genoeg budget is om een goede bijdrage te kunnen leveren aan 
evenementen. Mej. Van der List geeft aan dat 77 euro voor de cantus vrij ambitieus is. Dhr. Donkers 
concludeert dat leden dus veel moeten bijleggen. Dhr. Donkers stelt ook voor om te overwegen of de 
EJC ook nog een slotfeest moet geven. Misschien kunnen zij beter investeren in de biercantus en dan 
pakt de LuCo uit met een slotfeest. Voor een feest en cantus is inderdaad meer geld nodig volgens 820 
Mej. Bakens. Er wordt geconcludeerd dat het wellicht slim is om het feest dat de EJC nog zou geven, 
niet te laten doorgaan en dit budget in de cantus te steken.   
 
Dhr. Woud vraagt namens Mej. Puppels of er ook wijn wordt geschonken op de biercantus. Mej. 
Neuteboom vraagt ook om echt rekening ermee te houden dat er ook naast gewoon bier bijvoorbeeld 825 
rosé bier geschonken wordt op de biercantus.  
 
15. Verslag Lustrumboekcommissie tot dusver 
 
Geacht Never Less bestuur, geachte leden,  830 
 
We zijn alweer een aardig tijdje onderweg wat betreft het lustrumboek.  
 
De plannen zijn al een tijdje rond, de vele mails zijn verstuurd, de afspraak bij de drukker is geweest, de 
meeste bestanden zijn binnen en dus rest ons nu alleen nog de opmaak.  835 
 
Dit klinkt alsof het boek volgende week al op de planken ligt, maar vergis je daar zeker niet in. Zo'n 
boek maken kost best veel tijd, en geld.  
 
Het boek zo goedkoop mogelijk aan de kunnen aanbieden is nog best een opgave.  840 
 
Maar ondanks dat ik het soms nog best lastig vind om een beslissing te maken waar iedrreen het mee 
eens is, moet ik zeggen dat ik zeer tevreden ben over wat we nu hebben en over hoe het nu gaat.  
 
Met de komst van Anna Puppels als nieuw commissie lid hebben we iemand met veel ervaring op het 845 
gebied van almanakken. Daar waar wij allemaal niet zo goed weten wat voor dingen op welk moment 
belangrijk zijn kan zij ons goed adviseren. 
 
Met de rest van de commissie ben ik ook echt heel blij, iedereen is enthousiast en voert zn taken uit, en 
bij elke vergadering is het overgrote deel altijd aanwezig.  850 
 
Doordat we al een aantal keer samen hebben gegeten en samen naar Mooie Boules zijn geweest wordt 
de commissie steeds hechter en is de sfeer goed. 
 
De komende 2 maanden worden druk om het boek af te krijgen, maar we zijn goed op weg en ik weet 855 
zeker dat wij jullie bij de eindejaars bbq een mooi boek kunnen presenteren. En vergeet niet, mocht je 
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nog een spannende roddel hebben over jezelf of 1 van je teamleden of wie dan ook, stuur het door via 
de confession link. 
 
Dhr. Donkers vraagt hoeveel pagina’s het boek zal worden. Mej. Belo geeft aan dat ze denkt rond de 860 
148. Hij wil ook weten hoe het zal gaan met betalen. Ze denkt dat het boek verkopen op de BBQ een 
goed idee is.  
 
Dhr. Vester vraagt waarom je leden niet van tevoren laat betalen. Mej. Belo geeft aan niet echt te 
weten hoeveel het gaat kosten en ook niet hoeveel ze er gaan verkopen. Dhr. Vester zegt dat de prijs 865 
niet onderschat moet worden en dat je niet dingen moet laten zodat de prijs 5 blijft. Dhr. De Vos 
Burchart denkt dat het goed is om een max bedrag vast te stellen en dan te inventariseren wie een 
boek wil en dan kan het altijd meevallen. Mej. Belo zegt dat zij denkt dat mensen last minute op een 
BBQ zeker een boek gaan kopen als het goedkoop is. Dhr. Donkers zegt dat vrienden en reünisten echt 
niet vergeten moeten worden. Dhr. Vester zegt dat er wel echt gepeild moet worden om erachter te 870 
komen hoeveel mensen een boek zouden willen kopen. Hij stelt voor dit te doen via teamcaptains.  
 
Mej. Neuteboom vraagt hoeveel een tweede druk is. Dit zal volgens Mej. Belo zeker 30 euro zijn.  
Mej. Belo geeft aan dat ze zeker gaan peilen in teams en volgens Mej. Neuteboom mogen ze best veel 
berichtjes hierover sturen. Een pre-sale is volgens Dhr. Donkers slim en dit is dan gelijk een peiling.  875 
 

- Decharge Dhr. De Legé (00:26 uur) 
- Decharge Mej. van der Zeijst (00:26 uur) 
- Installatie Mej. Puppels (00:26 uur) 

  880 
16. W.V.T.T.K. 
 
Dhr. Donkers stelt voor dat er wordt afgesproken dat notulen van ALV’s voortaan een maand na de 
vergadering op de website zullen staan. Hier wordt een actiepunt van gemaakt door Dhr. De Winter. 
Ook vraagt Dhr. Donkers of er een sponsoren plan kan worden uitgewerkt voor de volgende ALV. Hier 885 
wordt ook een actiepunt van gemaakt. 
 
Verder geven Mej. Neuteboom en Mej. Jellema aan dat het belangrijk is dat tijdens het ledenweekend 
er bestuursleden volledig nuchter zijn. Mej. Van der Klugt vraagt vervolgens of er geen wachtwoord 
op de notulen kan worden gezet. Zij vindt namelijk dat niet buitenstaanders zomaar inzicht moeten 890 
kunnen hebben in de vereniging. 
 
Dhr. Woud wil Mej. Neuteboom bedanken maar vraagt wel waar de mosterdsaus was. Ook had hij 
meer wijn voor Mej. Belo verwacht en meer kaassoufflés.  
 895 
Als laatste wordt er een actiepunt gemaakt dat er komende ALV’s meer actiepunten moeten worden 
opgesteld.  
 
17. Rondvraag 
 900 
Dhr. Donkers vond dat er veel persoonlijke meningen naar voren kwamen maar dat persoonlijke 
meningen sneller mogen worden afgekapt. Dhr. De Winter zal hier de volgende keer proberen rekening 
mee te houden. Mej. Jellema complimenteert het bestuur met alles wat zij tot nu toe hebben gedaan 
en dit wordt gewaardeerd.  
 905 
18. Sluiting  
 
Dhr. De Winter sluit de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering om 00:36 uur. 


