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Aanwezigen
Huidige bestuur (Mark Beukelman, Karlijn Hulshof, Zephyra van Rood)
Teun v. Kasteel
Araik
Edgar
André
Eva
Rembrandt
Lydia
Daan
Anke

12 deelnemers.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De agenda wordt doorgenomen door niemand minder dan onze eigen voorzitter, Mark
Beukelman. De agenda luidt als volgt: Stemmen over de Notulen van de vorige ALV
(07-10-2021), Update buitenlandverblijf van de bestuursleden, Introductie Raad van Advies,
Introducties Reiscommissie + update Grote Reis, Automatische incasso voor
contributiekosten en als laatst open discussie over de kwestie omtrent het vernieuwde
buitenlandprogramma. Nadat de agenda is doorgenomen, wordt er over gestemd. Niemand
onthoudt zich. 9 stemmen voor, 0 tegen, 0 blanco. De agenda is aangenomen.

De notulen van de voorgaande ALV worden behandeld. Zephyra neemt deze door met de
aanwezigen, waarna er over gestemd wordt. Eén lid onthoudt zich van stemmen. 8 stemmen
voor, 0 tegen, 0 blanco.

Als eerst wordt het buitenlandverblijf besproken. De UvA ziet af van het buitenlandverblijf
van Rusland. Dit betekent dat Mark en Zephyra vanuit Nederland verder zullen besturen en
Karlijn vanaf Zagreb. Het bestuur verzekert de leden dat dit geen probleem zal veroorzaken.

Daarna bespreken we de Raad van Advies die is opgezet door het huidige bestuur. De Raad
van Advies functioneert als een extra adviesorgaan. Er zitten momenteel drie oud
bestuursleden van drie verschillende besturen in deze Raad. Er wordt gevraagd of dit in de
statuten komt en of er voortaan over gestemd zal worden. Op beide vragen is het antwoord
‘ja.’

Vervolgens vertelt Mark over waarom de Reiscommissie is opgezet (zodat er meer inspraak
en betrokkenheid is vanuit de leden) en introduceert de commissie die bestaat uit het
bestuur en André, Araik en Ines. De aanwezige Reiscommissie leden vertellen over de
Grote Reis en kondigen de bestemming van de reis aan: Boedapest en Zagreb!

Het volgende agendapunt, de automatische incasso van de contributie, wordt besproken.
Karlijn legt uit dat een automatische incasso de administratie zou vereenvoudigen. Karlijn ligt
toe dat de verantwoordelijkheid dan bij de leden komt te liggen. Zowel een jaarlijkse



automatische incasso als een 3-jaarlijkse incasso kan. De leden krijgen geruime tijd voordat
de incasso plaatsvindt een mail met de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Er wordt
gestemd. Eén lid onthoudt zich van stemmen. 8 stemmen voor, 0 tegen, 0 blanco.

Als laatste staat het Buitenlandverblijf op de agenda. Nadat Mark de opties doorloopt, vindt
er een open discussie plaats over de huidige bestuursvorm en eventuele andere meer
geschikte bestuursvormen. Er onstaat geen consensus en er wordt besloten om op een
volgende ALV hier verder over te discussiëren. Wel wordt er een voorstel gedaan door Daan
voor een extra optie, die pleit voor een ‘oranje reisadvies’ voor bestuursleden. Deze optie
wordt uitgebreid omschreven in het document ‘ALV-maart bestuursvorm opties’ dat zowel
naar alle leden is verstuurd per mail als op de Radost website te vinden is. Verder wordt er
nog gebrainstormd over hoe we de Radost ‘vijver’ kunnen uitbreiden, zodat er voldoende
potentiële nieuwe bestuursleden zullen zijn in de toekomst.

We gaan over tot de afsluiting. Na een intense discussie is het tijd om na te borrelen bij
Shon. Er wordt flink geborreld.


