
ALV 14 december 2021 

Aanwezig: bestuur VBU: Marlou, Laura, Myrthe, Elisa, Rebecca en Mats 

Commissie: Martijn en Nino 

RvC: Sjors, Dimphy, suzanne,  

Leden: Er zijn verder 11 leden aanwezig, vanwege privacy-redenen zullen wij hun namen hier niet 

benoemen. 

 

1. Opening 

Laura verwelkomt alle aanwezigen.  

 

2. Agenda 

Het jaarverslag van 2020 stond ook op de agenda voor deze ALV, het is echter niet gelukt om 

deze af te krijgen. Hier wordt in het nieuwe jaar een andere ALV voor gehouden.  

 

3. Notulen ALV 03-09-2021 

Zonder aanpassingen worden de notulen van de ALV van 3 september 2021 goedgekeurd.  

 

4. Update vanuit het bestuur 

Tijdens de vorige ALV waren er twee bestuursleden, Marlou en Myrthe zaten toen in hun 

proefmaand. Anne-Floor is vertrokken, maar inmiddels bestaat het bestuur weer uit zes 

leden, wat het een volledig bezet bestuur maakt. Hierdoor kunnen ook alle functies vervult 

worden, ook de SHO is weer in werking.  

a. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor.  

- Marlou stelt zich voor, ze wil graag goedgekeurd worden als secretaris. 

Tijdens haar bestuursperiode wil zij zich onder andere focussen op de 

naamsbekendheid van de VBU.  

- Myrthe stelt zich voor, ze wil graag goedgekeurd worden als bestuurslid 

lokaal. Tijdens haar bestuursperiode wil zij zich onder andere focussen op 

de brandveiligheid en de communicatie daaromheen, zij wil uitzoeken hoe 

de VBU meer kan betekenen voor de campus.  

- Elisa stelt zich voor, ze wil graag goedgekeurd worden als algemeen 

bestuurslid. Tijdens haar bestuursperiode wil zij zich onder andere 

focussen op de verbeteringen op de campus die wij als vereniging kunnen 

bewerkstelligen.  

- Rebecca stelt zich voor, zij wil graag goedgekeurd worden als bestuurslid 

extern/koepel.  



- Mats stelt zich voor, hij wil graag goedgekeurd worden als bestuurslid 

extern/koepel. Tijdens zijn bestuursperiode wil hij zich onder andere 

focussen op het onderhouden en verder opbouwen van contacten met de 

andere huurdersverenigingen.  

5. Beleidsplan 2022 

a. Commissie 

De commissie van de VBU houdt op donderdagen een spreekuur, ook organiseren zij 

feesten. Het afgelopen jaar kon dit door corona helaas minder. Wel hebben zij een 

aantal ludieke acties uitgevoerd en hebben zij Thuisfront georganiseerd. Dit jaar 

willen zij deze lijn doorzetten. Samen met Uilenkatten hebben zij Thuisfront als 

professioneel festival georganiseerd, het is de bedoeling dat dit festival blijft groeien 

en dat het nauwe contact met Uilenkatten behouden blijft.  

- Valentine’s party: als de coronamaatregelen dit toestaan wil de commissie 

in februari samen met Il Caffè een valentijnsfeest organiseren. De 

commissie zal hier voornamelijk de aankleding van het feest regelen.  

- Koningsdag: afhankelijk van de op dat moment geldende 

coronamaatregelen wil de commissie iets tijdens koningsdag organiseren. 

Momenteel zijn zij aan het nadenken over ideeën voor evenementen 

rondom pasen en koningsdag.  

- Thuisfront: dit zal in juni of juli in samenwerking met Uilenkatten 

georganiseerd worden. Uiteraard nog groter, gekker en beter dan de jaren 

ervoor.   

- Halloween: tijdens Halloween zal het pumpkin carving evenement weer 

georganiseerd worden. Ofwel live ofwel via een live stream.  

Op dit moment bestaat de commissie uit vier leden. Allen hopen zij dat zij binnenkort 

meer kunnen organiseren namens de VBU. De commissie is er voor het gebruiken 

voor ieders creativiteit, niet alleen binnen de commissie maar uiteraard ook vanuit 

de bewoners.  

Sjors (RvC) vraagt wat de commissie van plan is mocht corona toch weer roet in het 

eten gooien, specifiek vraagt hij of er een back-up plan is. De commissie antwoord 

dat zij het afgelopen jaar meer in zijn gegaan op ludieke acties en Uilenstede daarbij 

te betrekken. Denk aan het uitdelen van soep voor de voedselbank, of het uitdelen 

van planten in samenwerking met de KAS, ook zijn er winacties gedaan. Dit zijn 

dingen waar veel contact wordt uitgewisseld. Dit is het samenbrengen van 

Uilenstede in een ander jasje. Sjors adviseert alvast een backup-plan te maken en dat 

de commissie zich niet moet laten verrassen door corona, de commissie kan hierbij 

bijvoorbeeld denken aan online acties of pubquizzen.  

Ook vraagt de RvC hoe het de afgelopen tijd met de spreekuren ging. Hier komen 

relatief weinig mensen op af, de ene dag zijn het er meer dan de ander. Tijdens 

corona is er gewerkt met een afsprakensysteem via de mail, maar ook met de 

reguliere openingstijden. Het is lastig een pijl te trekken op de hoeveelheid 

bezoekers tijdens een spreekuur.  



b. De campus 

Een van de onderwerpen in het beleidsplan van 2022 betreft de openbare ruimte. 

Specifiek willen wij zorgen voor een betere bewegwijzering op de campus. Er bevindt 

zich wel een plattegrond op de campus, maar er zijn veel bezoekers, hospitanten en 

bezorgers die vaak geen idee hebben waar ze heen moeten. Om deze reden willen 

wij zorgen voor een betere bewegwijzering op de campus. Daarnaast willen wij ook 

zorgen voor meer picknicktafels, vooral bij de velden waar bewoners in de zomer 

kunnen zitten. Het is niet altijd fijn om op het gras te zitten en er zijn niet veel 

zitplaatsen op de campus. Hopelijk inspireert mensen dat om meer naar buiten te 

gaan. Ook is de VBU al een tijd bezig met watertappunten op de campus, corona 

heeft helaas roet in het eten gegooid. Vanwege het mogelijke verspreidingsgevaar 

van het virus is dit project uitgesteld. Het aankomende jaar willen wij, mits de 

maatregelen dit toelaten, meer stappen zetten om de watertappunten te plaatsen. 

Het is belangrijk om gehydrateerd te blijven in de zomer! 

c. Internationale bewoners 

Tijdens de werving van nieuwe bestuursleden ontdekten wij dat er veel 

internationale bewoners zijn die meer inspraak willen hebben. Helaas is een 

bestuursfunctie bij de VBU niet mogelijk als je geen Nederlands spreekt in verband 

met de vele Nederlandse documenten waar je mee te maken krijgt. De VBU wil de 

internationale bewoners wel meer betrekken. In november van 2021 is een 

focusgroep met internationale bewoners gepland, dit kon helaas niet doorgaan in 

verband met corona. In 2022 willen wij deze focusgroep weer actief oppakken en 

internationale bewoners uitnodigen om te praten over hun behoeften en ideeën 

over de campus. Hierbij zullen wij eerst kijken wat de grote vraagstukken of issues 

zijn, vanuit daar kan altijd worden toegespitst op een bepaald thema.  

d. Gemeenteraadsverkiezingen 

De VBU wil de bewoners van de campus meer bewust maken van de verschillende 

politieke partijen en de manier waarop zij zich willen inzetten voor de campus. Bij 

veel studenten gaan de gemeenteraadsverkiezingen langs hen heen. De VBU wil voor 

de gemeenteraadsverkiezingen in maart een debat organiseren om op die manier de 

bewoners op een leuke, maar leerzame, manier te betrekken bij de politiek en te 

ontdekken hoe de verschillende partijen zich inzetten op de campus. Uilenstede is 

daarnaast ook een groot onderdeel van Amstelveen.  

 

6. Financiën 

Er zijn geen vragen en opmerkingen over de financiën in het beleidsplan.  

 

7.  Vragen of opmerkingen 

RvC 

V: Wanneer wordt de nieuwe ALV voor het jaarverslag gepland? 



A: Waarschijnlijk in de eerste week van januari. In eerste instantie wilden wij deze ALV 

plannen tussen kerst en oud en nieuw, dat betekent dat de stukken deze week online gezet 

worden. We streven het om de stukken deze week af te hebben, maar dat betekent wel dat 

de ALV pas in de eerste week van januari kan plaatsvinden.  

 

Annabel (bewoner) 

V: Geeft aan dat er achter de blauwe toren een autoparkeerplaats is die doordeweeks altijd 

volstaat. Zij heeft niet het idee dat deze parkeerplaats volstaat met auto’s van studenten, 

maar mensen die doorreizen naar Amsterdam.  

A: Het parkeerbeleid op Uilenstede is al langere tijd onduidelijk met betrekking tot de gratis 

zones en de zones met betaald parkeren. Een terugkerend probleem is dat auto’s te lang 

parkeren. Laura vraagt of zij wil mailen met haar klachten, dan kunnen wij dit oppakken met 

de gemeente. Het parkeerbeleid op Uilenstede is namelijk ook een terugkerend topic bij de 

gemeente.  

 

8. Stemming 

De stemming verloopt via een poll in Zoom, de opties zijn: voor, tegen en blanco (anoniem). 

11 aanwezigen kunnen stemmen. De volgende punten worden goedgekeurd: 

- Notulen 3 september (9 stemmen voor, 2 blanco) 

- Beleidsplan 2022 (9 stemmen voor, 2 blanco) 

- Instemmen Marlou als Secretaris (10 stemmen voor, 1 blanco) 

- Instemmen Myrthe als Bestuurslid lokaal (10 stemmen voor, 1 blanco) 

- Instemmen Elisa als Algemeen bestuurslid (10 stemmen voor, 1 blanco) 

- Instemmen Rebecca als Bestuurslid extern/koepel (11 stemmen voor) 

- Instemmen Mats als Bestuurslid extern/koepel (9 stemmen voor, 1 tegen, 

1 blanco). 

 

9. Afsluiting 

De VBU bedankt iedereen voor hun komst.  


