
 

 

Agenda Algemene 

ledenvergadering Scientia Fundus 

Datum: 16-09-2016 

Tijd: 17.00-18.30 

Locatie: HvdB, Tuinzaal  

Voorzitter: Robbert Wouters, Thierry Franke 

Notulist: Stein van den Heuvel 

Aanwezig: Robbert Wouters, Suze Toonders, Sanne Vermeulen, Stein van den Heuvel, Saskia 

Gladdines, Thierry Franke, Michiel Vader, Sven Geelen, Martijn Pisters, Marloes Everaers .  

Afwezig bij kennisgeving: Herman de Vries, Isolde Kuijlaar, Rosalie Denneman 

1. Opening door de voorzitter 

Robbert opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Dit is de 13e ALV.  

2. Mededelingen 

Er worden geen mededelingen gedaan.  

3. Vaststellen agenda 

Er worden geen nieuwe agenda punten ingebracht.  

4. Notulen vorige ALV 25-09-2015 

Geen aanmerkingen op de notulen van vorig jaar. 

 

 

 

 

5. Jaarverslag Scientia Fundus 



 

 

Robbert ligt het jaarverslag toe aan de hand van speerpunten. De volgende punten zijn 

besproken:  

- De website is vernieuwd afgelopen jaar is deze bijna 4000 keer bezocht. 9.7 keer per dag. 

Daarnaast is er extra aandacht besteed aan Social media.   

- Optimaliseren online communicatie. Linked in structuur aangepast en komt FWgeluiden in 

een digitale uitgave.  

- Binding met alumni versterken. De alumni dag is niet door gegaan door te weinig 

aanmeldingen.  Er is een enquête gehouden onder de alumni.  En er heeft overleg met raad 

van advies plaatsgevonden. 

- Binden met studenten versterken.  De opkomst bij de activiteiten is bijgehouden en door het 

jaar heen zijn is er een goede opkomst geweest van de verschillende jaargroepen.  

- Nieuwe bestuur en commissie leden werven. De verschillende bestuurlijke taken zijn 

verweven onder de verschillende bestuursleden. 

Kascommissie staat nog open en er komt een congres commissie.   

6. Financieel Jaarverslag + Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie 

Suze geeft toelichting op het financieel jaarverslag. Mede door het wegvallen van de alumnidag en 

FW dag zijn de kosten lager uitgevallen.  Er is minder uitgegeven dan gepland: Er is dus winst 

gemaakt.  

De kascommissie geeft aan dat de begroting representatief is en complimenteert de penningmeester. 

Rosalie Denneman en Laura Dieleman worden bedankt voor hun inzet in de kascommissie.  

Rosalie geeft aan dat ze nog een jaar de kascommissie wil vormen, Laura  Dieleman legt haar taken 

neer. Er staat dus een vacature open voor de kascommissie.  

 

 

 

 

7. Dechargering bestuur 2015-2016 

Er wordt decharge verleend aan het oude bestuur.  

8. Wisseling bestuur 



 

 

Er wordt een nieuw bestuur aangenomen bestaande uit: 

- Voorzitter:    Thierry Franke 

- Vice-voorzitter:   Stein van den Heuvel 

- Secretaris:    Stein van den Heuvel 

- Penningmeester:   Sven Geelen 

- Activiteitencommissaris:  Michiel Vader 

- Algemeen bestuurslid: Saskia Gladdines 

 

9. Beleidsplan 

Thierry ligt het beleidsplan toe. 

Visie  

- Afgelopen jaar is er een grote slag gemaakt met de online communicatie. Dit komend jaar 

voortzetten met onder andere meer online content.  

- Alumni specifiek uitnodigen voor bestaande activiteiten van Scientia fundus.   

- Onderlinge binding leden versterken.  

speerpunten  

1. Continueren activiteiten afgelopen jaar. 

De activiteiten van vorig jaar zijn als succesvol ervaren. Deze worden komend jaar gecontinueerd.  

2. Organisatie wintersport. 

Dit jaar wordt er voor de eerste keer een wintersport georganiseerd. Wanneer er voldoende 

aanmeldingen zijn, kan deze activiteit doorgang vinden.  

3. Oprichten van een lusturmcommissie 

Wegens het 15 jarig bestaand van Scientia Fundus, zal er in 2018 een lustrumcongres plaatsvinden. 

Dit jaar zal er een lustrumcommissie gevormd worden om tijdig te starten met de organisatie van het 

congres.  



 

 

4. Uitbreiden van content voor website en social media 

Het doel is het aantal voglers op Facebook, Twitter, LinkedIn te verhogen met 50.  

5. Werven van nieuwe bestuurs- en of commissie leden 

 

6. Nieuw lid raad van Advies 

Aan het eind van het verenigingsjaar 2015-2016 heeft Caroline Specksnijder aangegeven haar positie 

in de RvA op te geven.  

 

10.  Begroting 

Sven Geelen ligt de begroting toe. Het bedrag dat overblijft van de fw dag wordt begroot voor het 

lustrum congres.  Het bedrag dat begroot was voor de alumni dag wordt verdeeld over de begroting.  

Dit jaar wordt er per activiteit los een begroting bijgehouden, om inzichtelijk te maken waar de kosten 

van een specifieke activiteit uit bestaan.  

1080 moet naar 580 bovenste bedrag 6.725,29 ( aanpassen) 

11. Rondvraag 

Het advies wordt gegeven de wintersport online te promoten. Mogelijk een facebook event van 

maken. Suze geeft aan dat het helpt wanneer je actief leden benadert voor deelname aan activiteiten 

“laat je gezicht zien”.  

Afgelopen jaar is de regel afgeschaft dat er en alumnus in het bestuur moest. Er wordt benoemd dat 

een alumnus in de raad van advies de continuïteit kan waarborgen. Sven Geelen wordt bedankt als 

commissie lid.  

 

12. Sluiting 

Thierry Franke sluit de bijeenkomst en bedankt de aanwezige leden.  

 


