
Notulen Algemene Leden Vergadering 17 November 2022 

Aanwezig: 

• VBU bestuur: Myrthe, Marlou, Elisa, Mats, Demi, Nienke 

• RvC: Sjors, Suzanne (online) 
  

1. Opening  
Myrthe verwelkomt de aanwezigen.  
 

2. Vaststellen agenda   
Er zijn geen toevoegingen op de agenda.  
 

3. Vaststellen notulen ALV 21-04-2022  
Geen vragen of opmerkingen.  
 

4. Update vanuit het bestuur  
Demi is sinds mei bestuurslid bij de VBU. Zij zal de rol van secretaris overnemen van 
Marlou, en Marlou wordt officieel penningmeester. Nienke zit nu in haar proefmaand. 
De VBU is ook op zoek naar meer bestuursleden, als het goed is komt er volgende week 
dinsdag een nieuw geïnteresseerd lid die de vergadering bij zal wonen. De VBU heeft 
het afgelopen jaar op verschillende manieren geprobeerd de naamsbekendheid te 
vergroten, helaas blijft er weinig animo voor een bestuursfunctie. Eventueel zou de 
VBU via sociale media meer kunnen laten zien van zakelijke afspraken, zodat leden een 
beter beeld krijgen van wat zich 'achter de schermen' afspeelt. Verder hebben een 
aantal geïnteresseerden gemaild, maar daar kwam uiteindelijk niet heel veel uit. 
 

5. Begroting jubileumfeest (zie bijlage)  
11 november bestond de VBU precies 30 jaar. Dit is een mooie leeftijd voor een 
jubileum. Oud bestuursleden, samenwerkingspartners, DUWO medewerkers, 
gemeente medewerkers, en de bewoners van Uilenstede zijn uitgenodigd om dit 
samen met ons te vieren.  
 
Er is een kleine begroting gemaakt voor het jubileumfeest, met niet veel posten. 
Grootste uitgave is de horeca, die bestaat uit de borrel voor bestuursleden en het feest 
voor bewoners. Dit is begroot op 5000 euro, waarin drank (waaronder 300 liter bier 
wat wij voor de bewoners betalen) en voedsel zit inbegrepen samen met de locatie, 
namelijk Upper East voor de borrel en Il Caffe voor het feest. Het bestuur wil 
Uilenkatten inhuren voor muziek tijdens het feest. Naast het bier afkopen had het 
bestuur het idee om een loterij te houden met prijzen die te maken met de campus. 
Denk aan prijzen zoals een diner voor 2 bij Il Caffe, tickets voor het volgende 
Uilenkatten feest, bierpakketjes van brouwerij het Uiltje, bestelling bij porto etc. Dus 
er moet nog even gekeken worden wat er kan worden weggeven hier, met behulp van 
promotie. Oranje is onze kleur, dus dit kan gebruikt worden in VBU gepersonaliseerde 
shotjes. Il Caffe vindt het prima dat deze worden weggegeven, en aangezien dit in een 
horecazaak wordt gedaan is hier geen aparte toestemming voor nodig wat ook erg 
handig is. Verder is er begroot om naambordjes te maken, wat met alle oud-besturen 
en andere gasten handig is voor het overzicht. De oud-besturen kunnen ook het jaartal 
erbij zetten waarop ze bij de VBU zaten. Verder is er nog begroot op decoratie en er is 



een bedrag begroot voor eventuele onvoorziene kosten dat dient als buffer. Wij 
denken dat de bewoners voor deze begroting veel zullen terugkrijgen. In totaal komt 
de begroting uit op 6450 euro.  
 
Sjors geeft aan dat het een goed plan is. Wel vraagt hij hoeveel mensen er worden 
uitgenodigd en wat de capaciteit van Upper East is.  
 
Marlou geeft aan dat er 100 tot 200 personen in Upper East kunnen, en 300 personen 
in Il Caffe. Op de meeste feesten hier zijn gemiddeld 100 tot 200 personen aanwezig. 
Vooral aangezien er gratis bier is denk ik dat er redelijk wat gasten langskomen in de 
beginuren. Het bestuur verwacht niet dat alle 200 personen die op onze gastenlijst 
staan ook daadwerkelijk allemaal komen, aangezien het al redelijk snel plaatsvindt.  

 
Sjors vraagt wat het bestuur van plan is met de controle van gasten die zijn 
uitgenodigd, aangezien het vooral een feest is voor de leden. Hij vraagt hoe er 
gecontroleerd wordt dat de personen die komen op het feest dus zijn uitgenodigd, en 
dat niet iedereen vrienden van buitenaf gaat uitnodigen of dat de mensen die bij Il 
Caffe zitten gewoon daar blijven.  
 
Marlou geeft aan dat Il Caffe open is tot 10, maar dat het daarna wordt leeggehaald 
voor het feest. Het bestuur staat, in ieder geval op het begin, ook bij de ingang om 
shotjes uit te delen, dus daar kan er ook een goede inschatting gemaakt worden of 
iedereen die langskomt op Uilenstede woont. Daarnaast zouden een paar 
buitenstaanders niet erg zijn, want dat is juist ook de charme van Uilenstede. Als dit er 
echt te veel zouden zijn dan kan er altijd nog iets van gezegd worden.  
 
Sjors is het hiermee eens, maar stelt voor dat er ook een mail gestuurd kan worden 
naar de bewoners, die deze mail dan kunnen laten zien. Myrthe geeft aan dat dit 
inderdaad een goede optie is om te overwegen.  
 
Sjors geeft aan dat hij hoopt dat er veel oud-bestuursleden komen, vooral aangezien 
het wel een drukke periode is met sinterklaas en de feestdagen. Myrthe en Marlou zijn 
een tijd bezig geweest met de oud bestuursleden vinden, daarin is ook al 2 december 
als datum genoemd. Dit is dan geen officiële uitnodiging geweest maar de gasten 
hebben er wel al rekening mee kunnen houden. Hier is al enthousiast op gereageerd.  
 
Suzanne geeft aan dat zij ook al positieve reacties heeft gehad bij haar collega-
bestuursleden. Ook stelt ze voor dat we contact op kunnen nemen met de 
schoonheidssalon, aangezien zij uit eigen ervaring weet dat die graag mee zouden 
willen werken. Dit zou een leuk cadeau zijn. Ook vraagt ze of Il Caffe en Uilenkatten dit 
zelf ook gaan promoten.  
 
Marlou antwoordt dat er morgen overleg is met Uilenkatten, waarvan de datum voor 
de zekerheid alvast was vastgesteld mocht het plan worden goedgekeurd in de ALV. 
Extra promoten kan tijdens deze vergadering gevraagd worden aan Uilenkatten en Il 
Caffe, en voor Il Caffe is het ook alleen maar handig dat er meer personen langskomen. 
 



Eerst was 3 december als datum gekozen, maar dit is bij nader inzien verandert in 2 
december, aangezien 3 december in het weekend valt waardoor medewerkers van de 
gemeente of DUWO dan minder snel zouden kunnen en Nederland dan moet 
voetballen op het WK.  
 

6. Duurzame investering: picknicktafels  
Op dit moment is de VBU ook bezig met het plaatsen van picknicktafels, dit staat al een 
tijd op de planning en het staat in de prestatieafspraken die met DUWO en de 
gemeente zijn gemaakt. Eerst is er door het bestuur zelf gekeken naar goede plekken. 
De gemeente heeft daarna een correctie gedaan op het voorstel, aangezien sommige 
plekken vanwege bijvoorbeeld boomwortels niet mogelijk waren. Uiteindelijk zijn we 
op 5 plekken uitgekomen, wat een goed begin is. De gemeente heeft de kosten 
neergezet, en aangezien zij samen werken met een bedrijf kan er gerekend worden op 
korting.  
 
De picknickset Velopa van hardhout is uitgekozen. Deze kosten 1150 euro per stuk. De 
plaatsing per tafel zou 1050 euro kosten, hierin zit het platstampen van de grond en 
het graven in grond bij inbegrepen. Ook moet bij elke picknicktafel een afvalbak staan, 
die 520 euro per stuk kosten. In totaal wordt er dus gerekend op 2720 euro per tafel. 
Het bestuur heeft een tijd geleden de kosten aangevraagd voor het legen van 8 
afvalbakken, dit zou uitkomen op 5000 euro. Het bestuur is echter van mening dat zij 
niet verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de kosten van het legen van 
prullenbakken, en DUWO is het hiermee eens. Hier moet dus nog over onderhandelt 
worden met de gemeente. Het is extra werk voor personeel maar ze zouden dit 
gewoon met eigen budget moeten kunnen doen en anders zouden ze het af moeten 
blazen. Vanwege dit punt is het nog geen definitieve uitgave. Het plaatsen hiervan 
staat dus nog op de planning voor dit jaar, maar het bestuur vraagt zich af of het dit 
jaar nog kan. Voor de zekerheid hebben wij het daarom ook in het beleidsplan van 
volgend jaar gezet. De VBU samen met DUWO zijn in ieder geval enthousiast.  
 
Sjors geeft aan dat het plaatsen van picknicktafels het een leuk idee vindt. De VBU 
draagt dan op een leuke manier bij aan de campus, vooral aangezien er vaak veel 
mensen op de grasvelden zitten. Hij geeft aan dat het leuk zou zijn als er gekeken wordt 
of het mogelijk is om mede mogelijk gemaakt door VBU bestuur op een prullenbak of 
tafel te krijgen, zo kan er laten zien worden dat geld wordt teruggegeven aan de 
campus. Ook waarschuwt hij om jaarlijkse kosten zo veel mogelijk te vermijden, dan 
zit je nergens aan vast ook als het geld bijvoorbeeld ooit op mocht zijn. Er zou hiervoor 
echt speelruimte moeten zijn, vooral met de argumenten dat er minder vuilnis op de 
grond terecht zou komen.  
 
Sjors geeft aan dat Suzanne misschien meer weet, aangezien zij jaren bij de gemeente 
heeft gewerkt.  
 
Suzanne geeft ook aan dat het gemeentegrond is, en dat de gemeente de rest van de 
prullenbakken ook leegt dus dit zou gewoon moeten kunnen.  
 



Myrthe en Marlou hebben berekend dat je met de berekening die is uitgevoerd uit zou 
komen op 12 euro per prullenbak per week. Dit lijkt ons een erg hoog bedrag.  
 
Suzanne geeft aan dat er een mail gestuurd kan worden naar de wethouder.  
 
Marlou geeft aan dat het bestuur begonnen is met contact opnemen hierover met 
Floor Gordon, de wethouder. Daarna zijn we doorverwezen naar Pieter Cats, en samen 
met hem en 2 mannen van de gemeente, groen en infrastructuur hebben we 
samengezeten, ze gaven aan dat de gemeente hier geen potje hiervoor hadden. Het 
staat echter wel in de prestatieafspraken, maar die zijn ondertekent door Rob 
Ellermeijer, die afgelopen jaar helaas is overleden.  
 
Suzanne geeft aan dat dat niet zou moeten gelden. Marlou vraagt bij wie ze nu aan de 
bel moeten trekken, en Suzanne oppert om weer Floor Gordon te mailen.  

 
Suzanne begint ook over de watertappunten, ook een duurzame investering. 
 
Marlou geeft aan dat de VBU 3 watertappunten wil plaatsen, waarvan wij er zelf een 
zouden betalen, een is al toegezegd door de gemeente dat zij die betalen en DUWO 
zou er een betalen. DUWO gaf begin dit jaar aan dat ze mee wilden betalen op de 
onderhoudskosten na. Wij gaven bij DUWO aan dat de aanvraag was ingediend door 
Cees Beets van de gemeente bij waternet. Dit zou op zijn vroegst in maart 2023 gedaan 
kunnen worden, waardoor de kosten verschuiven naar volgend jaar. Maar de sociaal 
beheerders van DUWO zeiden daarop dat zij niets van het meebetalen van de 
watertappunten af wisten. Daar moet het bestuur dus weer over in gesprek, zodat er 
geregeld kan worden dat het in de beheerplannen van volgend jaar komt om hier dan 
geld voor vrij te kunnen maken. De picknicktafels zouden dus misschien wel nog dit 
jaar kunnen.  
 

7. Vragen  
Sjors had een vraag over hoe het precies zit met de planning van het bestuur en vroeg 
om meer informatie.  
 
Marlou geeft aan dat er binnenkort 3 bestuursleden stoppen. Marlou stopt maximaal 
eind januari, aangezien de jaarrekening nog gemaakt moet worden en dit kan pas in 
januari. Myrthe en Mats stoppen eind december al. Iedereen van het bestuur wil wel 
de overdracht zo soepel mogelijk maken, en nemen ook nog deel aan het jaarverslag 
schrijven en presenteren, waar het bestuur inmiddels al aan begonnen is. Demi zal 
secretaris blijven als ze ingestemd wordt. Naar een vervanging van de penningmeester 
wordt gezocht, en ook op koepelniveau zijn er binnenkort 2 nieuwe bestuursleden 
nodig. Nienke is aan het kijken wat haar het leukst lijkt en wat het best bij haar past. 
Elisa zal de positie van voorzitter overnemen van Myrthe. Verder blijft er geworven 
worden en het eigen blijft aangesproken worden. Ook blijft het bestuur dit in de 
nieuwsbrief vermelden. DUWO heeft wel gezegd dat zij ook nog een bericht van ons 
willen rondsturen.  
 



Sjors geeft aan dat het inderdaad lastig is, en zegt dat het beste is om toch nieuwe 
manieren te blijven proberen, zoals de grote poster die op het begin bij Uilenstede 
hing. Sjors gaf aan dat zijn bestuur in het verleden ook eenheidsbezoeken heeft 
gedaan, waar ook bijvoorbeeld pennen en bieropeners uitgedeeld werden. Hieruit 
werden soms ook nog wel leden geworven. Het huidige bestuur heeft dit alleen een 
keer begin dit jaar of eind vorig jaar gedaan, maar voor de rest niet meer.  
 
Sjors geeft aan dat we eenheidsbezoeken kunnen meenemen in het beleidsplan, hier 
dacht het bestuur inderdaad ook al aan en zij hebben het hier al ingezet. 
 
De VBU geeft aan dat ze flyers hebben uitgedeeld en posters hebben opgehangen. 
Verder hebben ze een fotoshoot voor cv foto’s gehouden, deze mensen waren op de 
dag zelf positief maar ook hier hebben we geen reactie van gekregen. Daarnaast is de 
VBU van plan om volgend jaar actiever te zijn op social media, en dat er begonnen 
wordt met plaatsen van de dingen die achter de schermen plaatsvinden, dus niet 
alleen feestjes en evenementen.  
 
Sjors geeft aan dat dit het inderdaad levendiger zou maken. Het is altijd lastig, maar je 
moet creatief blijven. Stelt ook voor dat we misschien uit commissie mensen laten 
doorstromen. 

 
8. Stemmingen   

Er is niemand aanwezig online die kan stemmen. De opties voor het stemmen zijn voor, 
tegen of blanco. De volgende punten zijn unaniem goedgekeurd: 

• Notulen ALV 21-04-2022  
• Begroting jubileumfeest  
• Instemming Marlou Bommer als penningmeester  
• Instemming Demi Sindorff als secretaris  

 
9. Afsluiting   

Aangezien alle aanwezigen voor hebben gestemd, kan er nu begonnen worden met 
het sturen van de uitnodigingen voor het jubileumfeest.  

  
Bijlage: Jubileumfeest  

  

  
 


