Notulen ALV Alumnivereniging Immensa, 19 september 2018
van de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

ALV 19 september 2018 – Alumnivereniging Immensa
Aanwezig:

Tasniem, Mark, Rian, Irene (huidige bestuur),
Robin (Kascommissielid), Rosaly, Monica Thijs, Jiska, Sabrien, Pim

Opening
Rian heet iedereen welkom op deze vergadering.
Vorige notulen van ALV goedgekeurd.

Jaarverslag 17-18
Rian: goed dat iedereen er is, het was een teleurstellend jaar. De klapper was het ASWij-evenement.
Er waren rond de tien Immensa-leden aanwezig, incl. huidig en vorig bestuur.
Achter de schermen is er wel een hoop gebeurd: ledenbestand was primair, vandaar promo bij
diploma-uitreikingen en Pegasus. Alleen heeft weinig baat gehad. Jammer genoeg is Pegasus nu niet
aanwezig bij deze ALV. Er was een nieuwjaarsborrel, maar 5-10 aanwezigen incl. huidig bestuur.
Waar het door kan komen, komt zo ter tafel waarschijnlijk.
ASWij i.c.m. Pegasus en opleiding
ASWij is veel werk in gestopt, een leuk evenement, met inzet van Mark ook.
Robin: goeie dingen van gehoord, maar is vraag waarom er mensen niet veel waren?
Mark: denk dat de promotie beter had gekund, was ook beetje last-minute. Had zeker beter gekund,
maar had wel gedacht dat er iets meer animo geweest zou zijn, er waren uiteindelijk wel 3-4
berichten gestuurd. Had wel meer op de personen gekund, bv. ambassadeurs ingezet.
Robin: er waren ook niet veel docenten, een aantal, 5 van de 20 medewerkers ofzo. Met meestal
dezelfde mensen.
Rian: het werd pas 1 dag van tevoren bekend dat Bernard zou spreken, die had eerder als
publiekstrekker aangekondigd kunnen worden.
Sabrien: hoe kwam dat, zo van tevoren?
Rian: ik vond zelf dat Pegasus de leiding bij de promotie had. Heb aangegeven dat het eerder kon,
maar is niet gebeurd.
Mark: ik denk ook dat het kwam door een veelkoppige organisatie met 3 of 4 partijen, waarbij ook op
het laatste moment werd besloten pas dat het door kon gaan. Er werden te weinig stappen gemaakt
eerder, de samenwerking ging niet heel soepel eerder. Het is ook een paar keer gebeurd dat
afspraken niet na werden gekomen, met 3 weken van tevoren dat we nog moesten vragen of het nou
door zou gaan of niet.
Jiska: kan me herinneren dat het eerder ook is gebeurd bij een carrière-evenement. Daar moest
Immensa ook het meest optreden.
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Monica: wij zeiden daarom als bestuur we gaan het samen doen, maar wel eigen onderdelen
afbakenen.
Irene: bij het lustrum van vorig jaar had Pegasus duidelijk een eigen project met eigen
verantwoordelijkheid, dat was misschien makkelijker dan bij ASWij.
Rian: zij richtten zich meer op eigen evenementen, ze wilden wel ondersteunen daarnaast.
Rosaly: de opleiding wilde het heel graag leek wel, en Pegasus had iets van we doen wel mee.
Robin: het idee van ASWij is heel erg het koppelen van de opleiding, studievereniging, en alumni. Het
is nog de vraag of het kan als Immensa er niet meer is. Laurens wil heel graag opnieuw ASWij
organiseren. Ook als Immensa zich ontbindt.
Irene: moeten we hiervoor een voorstel doen, een commissie opwerpen, niet zozeer vanuit alumni
maar vanuit Pegasus bv. waar standaard iemand inzit van de alumni. Een commissie voor ASWij; niet
eentje van Pegasus of de opleiding.
Mark: dat hadden we ook wel, we hadden een groepje hiervoor dat samenkwam. Maar dat moet
eigenlijk ook geleid worden door iemand, dat hadden we niet scherp. Achteraf is ASWij geëvalueerd.

Carrière-evenement Pegasus
Rian: volledig vanuit Pegasus georganiseerd in februari 2018. Twee jaar terug heeft Immensa er een
grotere rol in gespeeld, maar de opkomst kwam veelal vanuit studenten dan alumni. Jerzy
Soetekouw was bij het evenement, maar niet gevraagd door Immensa. Leuk dat hij er was verder.
Lisa Gotoh, David Sondorp, Pepijn Hofstede, Robin Schram, Lieke van der Meulen (ziekgemeld) waren
er vanuit Immensa. Die waren er eigenlijk voor niks, terwijl ze hele interessante diverse
uitstroomprofielen hebben. Het lag ook aan hoe ze gepresenteerd waren. Het was niet duidelijk dat
zij er speciaal waren om aangesproken konden worden. Er is achteraf niet over geëvalueerd verder.
Mark: ook met dezelfde conclusie, het was leuk, alleen volgende keer zou het iets beter geregeld
moeten worden.

Subjectieve ervaring voorgaande bestuur
Monica: hoe hebben jullie het ervaren? Wat is jullie advies?
Rian: Ik denk dat we na een paar maanden al merkten dat veel mensen het druk hadden met werk.
Tasniem: het was altijd leuk als we samen waren, we hadden goeie ideeën. Maar het was lastig lange
termijn te plannen, door werk, buitenland, e.d. Ikzelf had verwacht dat we sneller mensen erbij
zouden vinden, om dat op te vangen. Maar dat is niet gebeurd, daarna is het moeilijker geworden
plannen te realiseren.
Mark: uiteindelijk is de enige die het meest stabiel beschikbaar is geweest, is Rian geweest. Het is
lastig als bestuur dan te functioneren, als anderen er ook uit vallen. De keren dat we elkaar hebben
gezien was leuk, maar we zijn niet een structureel bestuur geweest.
Rian: we zijn nog nooit met het hele bestuur samen geweest.
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Robin: jullie hadden de wind vanuit de vereniging ook niet echt mee, er waren voorgaande jaren
meer leden actief bij helpen. Het is al jaren lastig om bestuursleden te vinden, ik weet niet of jullie
gecharterd zijn, maar zeker de laatste twee jaar is er een tendens dat bestuur en leden tanende zijn.
Thijs: als je nu ook kijkt wie er zijn, meer vanuit onze jaren, maar verder niet.
Robin: de richting van echt bestuur is ook vanuit de vereniging zelf, het ligt niet alleen aan het
bestuur, maar het ligt veel breder dan dat.
Pim: het was ook al in mijn jaar dat het lastig was de inschrijvingen te verlengen met de incasso, het
animo ervoor was laag en mensen tekenden niet veel om langer lid te worden.
Mark: is dat een generatie-ding? Mijn jaar en de jaren erna waren veel actieve leden, maar de laatste
jaren zijn weinig mensen bij gekomen.
Rian: het is lastig dat er jaarlijks meer dan 100 alumni afstuderen, maar enkelen schreven zich in voor
Immensa.
Robin: ik denk ook dat 2009-2010 een hele actieve lichting was, die ook Pegasus opgebouwd hebben,
die daarna ook Immensa opgezet hebben. Maar Pegasus is in de jaren erna ook minder actief
geworden eigenlijk.
Pim: ik merkte het ook als ik studenten bij werkgroepen wierf als secretaris in mijn jaar, er was heel
weinig response. Er zijn ook amper juniorleden doorgestroomd naar regulier lid.
Rosaly: ik heb nog veel mensen gedrukt om lid te worden; en wij hebben nog mensen van de
afgelopen jaren veel benut. Het was heel lastig om nieuwe mensen te ronselen.
Thijs: ook Pegasus lijkt minder te worden, dat stroomt dan weinig door naar Immensa.

Financiën
Robin: er is nog best veel geld.
Rian: linksboven is de jaarbegroting zoals goedgekeurd op de vorige ALV, rechtsboven de praktijk. Er
waren voordelen, er is daardoor een overschot van 179,25 euro. De evenementen kostten veel
minder, ASWij heeft ASW voor bekostigd, een paar 100 euro.
Tasniem: in principe, als de vereniging stopt, is er wel geld over?
Rian: het huidig saldo afgelopen jaren door alumni en Pegasus betaald.
Monica: wat vindt Pegasus hiervan?
Rian: vorig jaar hebben we veel giften gehad van Pegasus, bv. 400 euro van dat zij overhielden van
subsidie voor het carrière-evenement in 2016. Ik had als voorstel bv., het zou beschaafd zijn als ieder
lid 8 euro lidmaatschapsgeld terug zou krijgen, en dat een paar 100 euro naar Pegasus zou gaan.
Jiska: of een overgangsevent, voor alumni?
Monica: of ASWij?
Thijs: of al het geld naar Pegasus, maar ze moeten het reserveren voor het alumninetwerk. Als er
alumni zijn met een leuk idee, kunnen ze een voorstel schrijven om aanspraak te maken op het geld.
Dan heb je een potje als alumnivereniging.
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Robin: Pegasus rekent er ook niet op.
Mark (en anderen): 8 euro terug lijkt me niet nodig of een heel gedoe.
Sabrien: om welk gedrag gaat het precies?
Rian: er was een aantal jaar geleden een event bij Q-factory, waar nog een rekening van kan komen.
Ik kan kijken of het verjaard is. We hebben een reserve, van 797,44, daarbij optellen een vermogen
van 628,56. Eigenlijk zonder het Q-event, 1426 euro.
Monica: wil je niet nog een controle bij het geld, stel dat het naar Pegasus gaat?
Robin: bij Pegasus, bij ASW verdwijnt het echt in een te grote begroting.
Jiska: je moet dan wel kijken waar het bij Pegasus voor wordt begroot.
Rosaly: je kan bij Pegasus reserveringen opstellen, dan komen ze er niet aan, dat kan voor de
komende jaren.
Monica: kan je daar een controle op zetten?
Robin: je kan daar overeenkomsten over maken.
Rosaly: zelfs bv. via een ALV, dan moet er gestemd over worden.
Robin: dat is 2x per jaar, als je het evenement korter wil organiseren, moet het eerst daarlangs.
Misschien is het makkelijk om er een besluit over te maken, als we besloten hebben hoe de toekomst
is als we Immensa ontbinden, maar wel alumni betrokken willen houden. Rian en ik, samen met
Laurens en Gijs van Pegasus, en studieadviseur Michel, om het te hebben (twee weken geleden) over
de toekomst van Immensa, hoe er overzicht gehouden kan worden over afgestudeerden als Immensa
ontbonden is. Of je ledenbestand bij kan houden, contact kan houden.
Rian: ze zouden het in de sectievergadering bespreken, en Laurens zag wel wat in als een studentassistent dat bv. bijhoudt.
Robin: misschien van elk jaar een ambassadeur aanwijzen, ook vanuit het idee dat afgelopen jaren
sinds 2010, is er altijd wel een facebookgroep aangemaakt per lichting.
Pim: Mijn jaar niet
Rian: ook niet bij mij
Rosaly: vanaf 2012 wel elk jaar.
Robin: je zou kunnen bedenken dat er per lichting, 1 contact bekend is met een netwerk binnen zijn
lichting, en dan zou kunnen werven als het gaat over een carrière-evenement bv, en dat een studentassistent elk jaar een keer een enquête zou kunnen uitsturen voor wat voor werk ze doen, of ze
ervaring willen delen, uitnodigen, e.d. Een netwerk vanuit de opleiding.
Jiska: hoe gaat dat nu? ze hebben gegevens van inschrijving en diploma’s
Robin: Ja
Monica: mag die lijst gebruikt worden?
Pim: nee, dat is onder bewind van ASW, en anderen mogen daar legaal geen gebruik van maken
Robin: maar ASW bewaart dat wel in een groot Excel
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Rosaly: dat ASW dan ook alles binnen zijn systeem houdt
Pim: praktische vragen: gaat die ene ambassadeur dat dan voor 1 jaar doen, of langer?
Robin: zo’n grote taak is het niet, die persoon moet even wat vragen zo eens per jaar.
Mark: het is een gevaar dat die dan zijn netwerk betrekt
Pim: het is ook een illusie om iedereen te betrekken, per jaar.
Rian: daar is ook alle data van de opleiding voor
Robin: de opleiding gaat niet naar alle alumni gelijk wat mailen. het is meer gericht per event bv.
Pim: in mijn jaar wel, om Immensa te werven, hebben ze alle mensen die afgestudeerd waren maar
nog geen lid, een e-mail gestuurd.
Thijs: het is ook de vraag, wie gaat alle pagina’s en gegevens beheren van de mensen, van Immensa,
de website
Robin: we moeten onszelf de vraag stellen, wat willen we behouden?
Thijs: als het goed is betaalt de vereniging de website
Rian: ik heb het op de begroting gezien, maar nog nooit een nota gehad. We zijn overgestapt van BGS
naar Immensa, het oude adres weet ik geen inloggegevens van. De nieuwe website draait gewoon.
Monica, Mark, Robin: de website behouden is niet nodig.
Irene: en de foto’s dan?
Thijs: je kan een aanvraag doen bij Pegasus, of je een Immensa-tabblad opstellen voor foto’s
overplaatsen, of ze dat willen.
Tasniem: kan ook op website van de opleiding? er is een gedeelte op de website voor alumni. Op de
officiële ASW UvA pagina.
Mark: iedereen heeft het gevoel dat er nog een borging moet zijn van het alumni-idee. Maar ik ben
zelf zoekende wat het toevoegt om dat bij Pegasus onder te brengen. Zo’n budget is wel slim wat je
daar hebt, maar is dat dan niet een voortzetting van het bestuur van Immensa die dat moet doen.
Thijs: je hebt geen vast bestuur meer, begroting, jaarverslagen. Die reserve kun je onderbrengen bij
Pegasus, die kunnen een voorstel doen.
Pim: dus simpel gezegd moet Pegasus dus de taak op zich nemen het geld en de vragen te
waarborgen.
Mark: zichtbaarheid is dan wel een vraag.
Monica: het kan ook zijn dat bij ASWij het onder de aandacht brengt
Rosaly: het moet beschikbaar zijn dan voor alle alumni.
Robin: bij Pegasus weten ze dat het er is, en kunnen er wat mee doen.
Jiska: kunnen we het ook hebben over wat er praktisch mee gedaan moet worden? Er moeten niet
teveel evenementen zijn voor alumni, zeker met ASWij event erbij, denk aan een netwerkborrel. En
juist activiteit ondernemen, zeker bij zo’n budget, is afhankelijk van bekendheid.
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Tasniem: zou het erg zijn als mensen er geen gebruik van maken, maar wij dan besluiten er wel wat
mee te gaan doen?
Sabrien: het staat ook in de notulen, die naar iedereen gestuurd worden
Jiska: en dan kan het ingezet worden voor een netwerkevenement, of borrel, wel voor iedereen ook.
Robin: het is ook niet zo veel, dat kan enkele keren, en dan is het op. Dan is het ook met Pegasus
afspreken, welke alumni mag er aanspraak op doen? En mag Pegasus dat ook, als het een alumnievenement is?
Sabrien: op zich wel
Monica: of voor ASWij? en dan moet je ook denken aan of dat event er nog wel komt de komende
jaren.
Mark: ik voel er zelf voor om het meer aan ASWij te geven, juist om dat er een concreet plan is, en
ASW het wil voortzetten. Dan maak je het mogelijk voor 2x, veel meer zal het dan ook niet zijn.
Monica: dan doet het ook meer met alumni, en voor alumni, want het is hun geld.
Robin: geld aan ASW geven, dan verdwijnt het in een pot van het college. Bij Pegasus staat het
veiliger denk ik.
Thijs: is het een idee bij Pegasus te stallen, en dan de eis te stellen dat het voor ASWij opzij gezet
wordt?
Rosaly: dat betekent dan, dat alumni worden uitgenodigd?
Thijs: ASWij gaat ook naam veranderen, randvoorwaarde is dan dat het voor alumni opzij gezet.
Rosaly: het is ook door Pegasus opzij gesteld voor alumni, als we het dan teruggeven,
randvoorwaarde dat het dan ook voor alumni opzij gesteld wordt.
Jiska: bv. dat alumni uitgenodigd moeten zijn? Of dat het voor hen bedoeld is?
Thijs: bv. daarom niet alleen alumni, maar dat het ook gecoördineerd wordt door opleiding.
Mark: ik zou ook zeggen, we gaan naar Laurens, en we zeggen succes, er staat een pot bij Pegasus.
Mede gecoördineerd door de opleiding, als eis erbij.
Thijs: twee randvoorwaarden: gecoördineerd vanuit de opleiding, maar alumni moeten uitgenodigd
worden.
Samenvatting: het geld wordt gestald bij Pegasus, als korte reservering, met als randvoorwaarden
dat het mede gecoördineerd wordt door de opleiding en alumni uitgenodigd moeten worden. In
principe betekent dat dat het voor een ASWij- of lustrumevenement wordt opzij gezet.
Rian: dan is het nu zaak het goed financieel af te ronden.
Pim: er moet nog wel met Pegasus en ASW overlegd worden.
Jiska: ik had ook nog een vraag over leden: ook qua privacy en dingen delen, is het relevant die nog
naast de administratie van ASW te leggen.
Pim: ja, maar dan wel geanonimiseerd, dus zonder geboortedatum e.d. ASW wil altijd weten waar
mensen belanden, werken, etc.
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Jiska: moet je dan nog alle leden mailen, of we dan mogen doorsturen, of we ze toestemming
moeten vragen? Bv. Immensa stuurt e-mail dat het zichzelf opheft, en doorgeeft precies welke
informatie ze doorgeven.
Tasniem: als je ze de mogelijkheid van bezwaar geven maakt.
Pim: voor de volledigheid is het wel goed.
Monica: er moet sowieso wel ene afsluitende mail komen, dan kan het ook daarin vermeld worden.
Rian: volgens mij moet je dan wel actief om toestemming vragen.
Tasniem: als ASW het wil weten, kunnen ze ook een enquête sturen?
Pim: hebben ze al gedaan.
Jiska: het is ook jammer als al de informatie verloren gaat.
Mark: omdat ook niet ieder lid in de administratie van ASW staat.
Monica: kunnen we niet zorgen dat een paar mensen dat op hun privé-schijf hebben staan, dat als
ASW iets wil, dat we dan kunnen zeggen dat het er is.
Pim: de vraag is, willen we of niks doen, of alleen door communiceren wat anoniem is en relevant
voor ASW, of toestemming per lid vragen.
Tasniem: dan moeten we de rest van de data vernietigen?
Jiska: of dat zinnetje in de e-mail?
Pim: zonder toestemming mag niet, en per toestemming zou je het dan moeten uitzoeken. Is veel
werk, ook als de vereniging niet meer bestaat.
Rian: en dat foto’s dan niet meer bestaan?
Mark: we kunnen de FB-groep gebruiken voor foto’s ook?
Jiska: of buiten Facebook.
Rian: zelfs een link in afsluitende e-mail naar een link mag al niet van wetgeving. Vanwege
privacygevoeligheid moeten mensen toestemming geven of hun foto online mag.
Tasniem: of we halen alles van internet af, voor erbuiten, en mensen houden het op hun
privéschijven.
Sabrien: ze zijn al eerder gedeeld ook toch?
Mark/Thijs: ze kunnen toch op de Facebook gewoon?
Robin: is er een bezwaar tegen op FB zetten.
Jiska: we kunnen het ook in een map zetten, en dan via de e-mail zetten.
Pim: ben ik het persoonlijk meer mee eens. Je geeft mensen de mogelijkheid, zonder dat het op
Facebook komt.
Rian: sowieso duurt het even voor alles van Immensa afgerond is.
Pim: maar foto’s kunnen eerder toch?
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Irene: het is ook nog niet besproken of het kan met Pegasuscommissie, of er in die structuur wel
documenten bewaard worden.
Sabrien: er zou het stokje over gegeven moeten worden, dat kan je één of meerdere keren doen,
maar dan is het gedaan.
Irene: als het bij Pegasus los ligt, maar de opleiding het niet heeft, is het weinig overzicht.
Thijs: we hebben die randvoorwaarden opgesteld, maar dan moet je er van uit kunnen gaan dat het
goed is opgesteld
Robin: wat Laurens stelt, je kan die fb-groep laten bestaan van Immensa voor alle alumni van ASW,
en als er ooit mensen zijn die het weer leven in willen blazen, kunnen ze altijd weer opnieuw een
vereniging oprichten. Dat je het meer laat aan een organisch ontstaan ervan, uit behoefte, zonder
kunstmatig in stand te houden.
Jiska: die FB-groep, kan de naam veranderd worden, naar wat algemeners? En LinkedIn ook?
Monica: (en anderen) ja.
Monica: de FB-pagina is ook niet openbaar nu, ook het plaatsen van een bericht is met toestemming.
Met meerdere beheerders misschien.
Robin: je zou beleid kunnen maken dat elk jaar een beheerder erbij komt, of als je lang beheerder
bent van de FB-pagina, dat je eruit stapt.
Pim: even terug ook naar data van Immensa
Jiska: even terugkoppelen aan ASW, of zij het wel willen of niet. En student-assistent die erop werd
gezet, of dat wel kan, en of er toestemming nodig is en zij dat op willen brengen bij alle leden te
doen.
Pim: de vraag is, willen we nu besluiten of wat we geven aan ASW of wat ze mogen krijgen?
(allen): iedereen stemt voor: master en werkinformatie van ledenbestand anonimiseren en husselen,
daarna naar ASW sturen als ze interesse hebben; ten tweede aan ASW voorleggen of ze nog de leden
per persoon willen benaderen of ze de rest van de data mogen hebben en afspraak mogen wanneer
ze dat willen doen; afhankelijk daarvan de rest van de data vernietigen.

Huidige situatie bespreken: voorstel toekomst Immensa
Rian: ik heb de ledenorganisatie verder gestroomlijnd, voor overzichtelijkheid. Er zijn 45 leden die
automatische incasso betalen; 2 hebben verlengd hiervan, 4 nieuwe leden. Er zijn nog 21 over van de
3-jarige lidmaatschappen die binnenkort verlopen. Er zijn er hiervoor 87 verlopen van de 3-jarigen.
Als niks verandert qua degenen die nu betalen, hebben we 45 leden, met afgerond 110 leden-af. Van
die 21 moeten ze dus nog betalend lid worden voor de toekomst, anders blijft het 45. Er is geronseld,
maar weinig response.

Monica: ik denk dat het goed is zowel op FB als LI hetzelfde bericht te sturen als via e-mail naar alle
leden, dat het ophoudt te bestaan.
Pim: wie schrijft dat bericht?
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Monica: Ik stel voor dat het bestuur aanblijft tot het afgelopen is?
Mark/Rian: Ja
Thijs: je kent het bestand, je kan ook hulp zoeken
Robin: ik wil in de communicatie met ASW wel optreden. Misschien wel goed een aantal actiepunten
te verdelen

Actiepuntenlijst
- Het anonimiseren van werkinformatie en masterinformatie leden en deze husselen. Tasniem
- ASW contacteren :1) op de hoogte stellen van einde Immensa en voorstellen master- en
werkinformatie geanonimiseerd te ontvangen, en 2) of ze de rest van de informatie in ledenbestand
willen ontvangen door zelf toestemming te vragen aan alle Immensa-leden. Voor 1 januari: dan
wordt het ledenbestand vernietigd. Robin
- Pegasus contacteren over het onderbrengen van het geld in een reservering voor Pegasus, inclusief
randvoorwaarden. Mochten er nog kosten verhaald worden op Immensa, na ontbinding van de
vereniging, dan kan het uit hetzelfde potje betaald worden (crediteur QFactory & hostingbedrijf
website). Pegasus moet instemmen. Tasniem
 Robin en Tasniem tezamen een afspraak maken met Laurens en Gijs (Pegasus)
- Het ledenbestand vernietigen: eerste week van januari. Plus de hele drive, alle documenten,
inclusief de e-mail. Ook alle mappen die gedeeld zijn, moeten niet meer gedeeld zijn, anders worden
zij eigenaar. Rian
- KvK-inschrijving opzeggen. Rian
- Rabobankrekening opzeggen. Rian
- Het terugbetalen van de laatste incassorekening (augustus) aan degenen die betaald hebben voor
het aankomende jaar (ongeveer 150 euro). Rian
- Afscheidsbericht Immensa naar leden (e-mail) Mark en Facebook/LinkedIN Mark (Irene). Hierbij
ook: melden dat de foto’s nog tijdelijk online staan en dat mensen de kans hebben de foto’s te
downloaden (FB en e-mail). En ook deze notulen erbij.
- Website opzeggen (eerste week januari). Thijs en Rian
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