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1. Opening (20.19)
De voorzitter opent de vergadering om 20.19 uur. Zij bedankt iedereen voor zijn
of haar komst en vraagt de aanwezigen de mobiele telefoon uit te schakelen.
2. Vaststellen agenda (20.20)
De ALV en het bestuur hebben geen toevoegingen of aanmerkingen op de
agenda. De agenda wordt vastgesteld om 20.20 uur.
3. Machtigingen (20.20)
De secretaris geeft aan dat er geen machtigingen zijn binnengekomen.
4. Post en mededelingen (20.21)
De secretaris deelt de ALV mede dat er geen binnengekomen poststukken zijn.
De ALV, het bestuur en het kandidaatsbestuur hebben geen mededelingen.
5. Verslag Raad van Toezicht 2021|2022 (20.21)
De voorzitter geeft het woord aan Roel Janssens, vice-voorzitter van de Raad van
Toezicht 2021|2022. Hij doet namens de Raad van Toezicht verslag over het
afgelopen jaar. Middels een korte toespraak richt Roel zich tot het bestuur en de
aanwezigen. Hierin doet hij kort verslag over de gang van zaken van het afgelopen
jaar tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. Aan het einde van de toespraak
volgt applaus.

6. Decharge Raad van Toezicht 2021|2022 (20.26)
De voorzitter bedankt de Raad van Toezicht voor haar inzet gedurende het
afgelopen jaar. Er volgt applaus. De voorzitter verzoekt de leden van de Raad van
Toezicht 2021|2022 om te gaan staan. De voorzitter dechargeert met een
hamerslag Thomas van Klaveren, Roel Janssens, Dani Robbe, Joost Agterdenbos
en Luuk Nagtegaal als Raad van Toezicht voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er
volgt applaus.
7. Verslag Raad van Advies 2021|2022 (20.27)
De voorzitter geeft het woord aan Sytze Wilming, vice-voorzitter van de Raad van
Advies 2021|2022. Hij doet namens de Raad van Advies verslag over het afgelopen
jaar, omdat Eduard van der Kooij, voorzitter van de Raad van Advies 2021|2022,
in het buitenland is. Middels een toespraak richt hij zich tot het bestuur en de
aanwezigen. Hierin bedankt hij het bestuur voor haar inzet en toewijding
gedurende het afgelopen jaar, en vertelt hij enkele memorabele gebeurtenissen.
Aan het einde van de toespraak volgt applaus.
8. Decharge Raad van Advies 2021|2022 (20.41)
De voorzitter bedankt de Raad van Advies voor haar inzet gedurende het afgelopen
jaar. De voorzitter gaat over tot decharge van de Raad van Advies 2021|2022. De
voorzitter dechargeert met een hamerslag Eduard van der Kooij, Nikki Kroeze,
Elze-Marijn van Hummelen, Parmis Shirjahani, Lukas Alkema, Sytze Wilming en
Max van Hooft als Raad van Advies voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er volgt
applaus.
9. Decharge Bestuur 2021|2022 en installatie Bestuur 2022|2023
(20.42)
De voorzitter richt het woord tot haar medebestuurders. Zij bedankt hen in haar
aftreedrede voor hun inzet en toewijding het afgelopen jaar. Zij spreekt ieder
bestuurslid persoonlijk toe. Aan het einde van de toespraak volgt applaus.
Vervolgens richt de vice-voorzitter het woord tot de voorzitter en spreekt hij haar
persoonlijk toe. Aan het einde van de toespraak volgt applaus. Alvorens de
voorzitter van de vergadering tot de daadwerkelijke decharge overgaat, legt zij de
aanwezigen de procedure uit. Zij zal eerst haar medebestuurders dechargeren.
Aangezien de vereniging geen twee voorzitters tegelijktijdig kan hebben zal zij
vervolgens Meike Maljers als secretaris en vice-voorzitter voor het verenigingsjaar
2022|2023 installeren. Meike Maljers zal vervolgens Susan van den Berg
dechargeren en Lukas Alkema installeren als voorzitter voor het verenigingsjaar
2022|2023. Hij zal daarna de andere kandidaatsbestuursleden installeren.
De voorzitter gaat over tot de decharge van Rins Hylkema als Coördinator Extern
en vice-voorzitter voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er volgt een hamerslag en
applaus.
De voorzitter gaat over tot de decharge van Nova Bernards als Coördinator
Onderwijs en vice-penningmeester voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er volgt
een hamerslag en applaus.

De voorzitter gaat over tot de decharge van Samuel Mom als penningmeester en
vice-secretaris voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er volgt een hamerslag en
applaus.
De voorzitter gaat over tot de decharge van Jasmijn Pelders als secretaris en vicecoördinator onderwijs voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er volgt een hamerslag
en applaus.
De voorzitter gaat over tot installatie van Meike Maljers als secretaris en vicevoorzitter voor het verenigingsjaar 2022|2023. Jasmijn Pelders hangt als oudsecretaris de nieuwe secretaris haar bestuurslint om. Er volgt een hamerslag en
applaus.
Meike Maljers neemt de voorzittershamer over van Susan van den Berg. De vicevoorzitter, Meike Maljers, gaat over tot de decharge van Susan van den Berg als
voorzitter en vice-coördinator extern voor het verenigingsjaar 2021|2022. Er volgt
een hamerslag en applaus.
Meike Maljers gaat over tot de installatie van Lukas Alkema als voorzitter en vicecoördinator extern voor het verenigingsjaar 2022|2023. Susan van den Berg hangt
als oud-voorzitter de nieuwe voorzitter zijn bestuurslint om. Er volgt een
hamerslag en applaus.
Lukas Alkema neemt de voorzittershamer over van Meike Maljers. Lukas Alkema
gaat over tot de installatie van Ruben Traksel als penningmeester en vicecoördinator onderwijs voor het verenigingsjaar 2022|2023. Samuel Mom hangt als
oud-penningmeester de nieuwe penningmeester zijn bestuurslint om. Er volgt een
hamerslag en applaus.
De voorzitter gaat over tot de installatie van Ellis te Riele als coördinator onderwijs
en vice-secretaris voor het verenigingsjaar 2022|2023. Nova Bernards hangt als
oud-coördinator onderwijs de nieuwe coördinator onderwijs haar bestuurslint om.
Er volgt een hamerslag en applaus.
De voorzitter gaat over tot de installatie van Niels van der Meulen als coördinator
extern en vice-penningmeester voor het verenigingsjaar 2022|2023. Susan van
den Berg hangt als oud-vice-coördinator extern, wegens de fysieke afwegzigheid
van de oud-coördinator extern de nieuwe coördinator extern zijn bestuurslint om.
De voorzitter bedankt het eenentwintigste bestuur voor haar inzet het afgelopen
jaar. Hij gaat over tot zijn aantreedrede. In deze rede stelt hij het tweeëntwintigste
bestuur aan de vereniging voor. Aan het einde van de toespraak volgt applaus. De
voorzitter geeft Meike Maljers het woord. Meike Maljers stelt in een toespraak
Lukas Alkema aan de vereniging voor. Aan het einde van de toespraak volgt
applaus.
10. Mededelingen bestuur 2022|2023 (21.31)
De voorzitter bedankt het eenentwintigste bestuur van harte voor de goede
overdracht, steun en samenwerking de afgelopen maanden. Het bestuur
overhandigt het eenentwintigste bestuur een cadeau waarmee het bestuur denkt

dat zij op een leuke wijze kunnen terugkijken op het afgelopen jaar, en zullen
blijven worden herinnerd aan het lustrumjaar, hun beleidsplan en hun onderlinge
vriendschap.
11. Installatie Raad van Toezicht 2022|2023 (21.34)
De voorzitter vraagt Merel Schoenfeld, Daniël van Brussel, Marije Beekhuizen,
Mitch Opperhuizen, Dani Robbe en Samuel Mom om te gaan staan als Raad van
Toezicht 2022|2023. De Raad van Toezicht zal het bestuur controleren op het
uitvoeren van hun beleidsdoelen.
De Raad van Toezicht is al voorgesteld en ingestemd gedurende de Beleids
Algemene Ledenvergadering. De ALV heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze
Raad van Toezicht. De voorzitter installeert met een hamerslag Merel Schoenfeld,
Daniël van Brussel, Marije Beekhuizen, Mitch Opperhuizen, Dani Robbe en Samuel
Mom als Raad van Toezicht voor het verenigingsjaar 2022|2023. Er volgt applaus.
12. Installatie Raad van Advies 2022|2023 (21.34)
De voorzitter draagt Stef de Boer, Maud Temmen, Jasmijn Pelders, Ties
Keurentjes, Lucca de Jong en Casper Meijers voor als Raad van Advies voor het
verenigingsjaar 2022|2023. De Raad van Advies zal het bestuur zowel gevraagd
als ongevraagd voorzien van advies. Zij kan ingezet worden als een creatieve
denktank en kan een frisse blik werpen op zaken aangaande de vereniging. De
ALV heeft geen bezwaar tegen de voordracht van de Raad van Advies. De
voorzitter installeert met een hamerslag Stef de Boer, Maud Temmen, Jasmijn
Pelders, Ties Keurentjes, Lucca de Jong en Casper Meijers als Raad van Advies
voor het verenigingsjaar 2022|2023. Er volgt applaus.
13. W.V.T.T.K. (21.36)
Gedurende de ALV zijn er geen punten ter tafel gekomen.
14. Rondvraag (21.36)
De voorzitter vraagt of de ALV nog vragen heeft. Er waren geen vragen voor de
rondvraag.
15. Sluiting (21.36)
De voorzitter sluit met een hamerslag de vergadering. Hij bedankt alle
aanwezigen voor hun komst en nodig hen uit om een drankje te doen met het
bestuur in café de Nieuwe Dikke Dries. Vervolgens zet de voorzitter het
Perikleslied in.

