
Notulen Algemene Leden Vergadering 20 December 2022  

Aanwezig:  

• VBU bestuur: Marlou, Elisa, Demi, Nienke, Lois 

• Commissie: Dani  

• RvC: Sjors 
 

1. Opening  
Elisa verwelkomt iedereen. We zijn iets later gestart vanwege technische problemen.  
 

2. Vaststellen agenda  
 

3. Vaststellen notulen 17-11-2022 
Geen opmerkingen over vorige notulen. Sjors gaf aan dat alles er netjes uitzag.   
 

4. Update vanuit het bestuur 
Myrthe en Mats zijn er niet bij, zij vertrekken eind december. Elisa neemt de rol van voorzitter van 

Myrthe over. Mats heeft een functie op koepelniveau, de VBU is nu nog aan het kijken wie deze rol 

kan overnemen. Marlou vertrekt eind januari, wanneer de jaarrekening gemaakt is. Aan de koepel 

hebben we aangegeven dat de VBU minder bezet is komende tijd en daarom minder actief op dat 

gebied. Nienke zal beginnen als algemeen bestuurslid, nu ze uit haar proefmaand is, maar zal een 

deel van zowel SHO en penningmeester overnemen. Naomi en Lois zitten nu in hun proefmaand, 

volgend jaar langzaam kijken wat iedereen het best bij zich vindt passen. Nienke loopt komende tijd 

met Marlou mee.  

Sjors geeft aan dat sommige taken verdeeld kunnen worden onder ons, en dat er in ieder geval 

duidelijk moet zijn wie welke verantwoordelijkheid heeft. Verder geeft Sjors aan dat de SHO ook 

belangrijk is, maar dat het bestuur moeten kijken welke onderwerpen prioriteit hebben indien er tijd 

tekort is door onderbezetting, en dat we desnoods adviseurs in kunnen schakelen om te helpen. 

 
5. Aanpassingen huishoudelijk reglement 

Een tijd geleden is het huishoudelijk reglement opgestuurd naar de RvC. De laatste wijziging van het 

huishoudelijk reglement was in 2018, dus de VBU vond dat het tijd werd voor een nieuwe update. De 

wijzigingen zijn zowel grammaticaal als inhoudelijk.  

De eerste wijziging is in artikel 3. (G) Het woord organisatie is hier aangepast naar vereniging, zodat 

er maar een woord is dat consistent gebruikt wordt. (H) Daarnaast staat er in het huishoudelijk 

reglement van 2018 dat er elke dag spreekuren gehouden moeten worden door zowel het bestuur 

als de commissie, maar dit is al een lange tijd teruggedraaid naar alleen dinsdag en donderdag. Ook 

wordt er in de oude versie aangegeven dat er geen spreekuren zijn op feestdagen, in de 

kerstvakantie en in de zomervakantie, maar dit wil het bestuur niet uitsluiten want er wordt 

gestreefd om de spreekuren zo vaak mogelijk te laten plaatsvinden. Dit is aangepast zodat er nu 

aangegeven wordt dat spreekuren op aangepaste openingstijden plaats kunnen vinden.  

Marlou geeft aan dat we per punt misschien vragen kunnen stellen. Sjors heeft tot nu toe geen 

vragen.  

Er is een kleine wijziging in artikel 5, namelijk dat het beleidsplan en de begroting specifiek op de 

algemene ledenvergadering worden gepresenteerd.  



In artikel 6 is ‘’ook vervangt hij de voorzitter’’ vervangen door ‘’ ook vervangt de vicevoorzitter de 

voorzitter’’, om de tekst inclusiever te maken. Verder staat er onder de taken van de secretaris dat 

diegene de inkoop van voorraden moet regelen, de secretaris is al een drukke rol, dus dit wordt ook 

verdeeld onder de andere bestuursleden. Iedereen zou een inkoop kunnen doen mochten zij langs 

een winkel komen. Wel houdt de secretaris het overzicht bij wat er aanwezig is en wat er eventueel 

bijgehaald moet worden.  

In artikel 7 is een verandering aangebracht onder punt 3 over rechtsgeldige besluiten nemen buiten 

de vergadering door het bestuur. Het woord ‘’vergadering’’ is verandert naar ‘’bestuursvergadering’’, 

dit had de RvC ook als punt aangegeven.  

In artikel 9 is bij punt 4 over functieoverdracht een toevoeging gedaan. Vertrekkende bestuursleden 

zorgen voor een overdracht, waarvan de periode is aangepast van 1 maand naar 2 maanden met een 

volledige vergoeding voor het vertrekkende bestuurslid gedurende deze overdracht, mist er sprake is 

van een actieve rol in de overdracht. Voorheen was dit de helft van de vergoeding met de helft van 

de uren, maar het bestuur heeft gemerkt dat dit niet mogelijk is voor een goede overdracht. Het 

nieuwe bestuurslid zal gewoon de helft van de vergoeding krijgen in de proefmaand voor de helft van 

de uren. In punt 5 is er verder een aanpassing gedaan van ‘’daartoe nopen’’ naar ‘’zich voordoen’’, en 

zoals ook aangegeven door de RvC, is er specifiek verwezen naar het lid in plaats van het vorige lid 

benoemen.   

In artikel 10 wordt aangegeven dat er voorheen 12 uur besteed werd aan de VBU door het bestuur, 

onder een vergoeding van 350 euro per maand. Afgelopen jaren is dit verandert naar 8 uur per week, 

met een vergoeding van 250 euro per maand, dus dit is ook opgenomen in de nieuwe versie van het 

huishoudelijk reglement. Ook heeft de VBU de urenregistratie opgenomen in het huishoudelijk 

reglement, om het overzicht te behouden en om de taken beter te kunnen verdelen.   

Sjors geeft aan dat we het nieuwe urenaantal met de nieuwe bestuursvergoeding al even 

uitproberen, en dit gaat tot nu toe goed. Hij is het eens met de veranderingen. Wel geeft Sjors aan 

dat het handig is als de RvC de urenregistratie kan inzien, voor meer transparantie. Misschien hier 

nog iets op bedenken.  

Marlou geeft aan dat we het erover moeten hebben met het bestuur, maar dat de secretaris de 

pagina van de urenregistratie van die maand misschien aan het eind van elke maand kan opsturen 

naar de RvC.  

Sjors zou dan op tijd bij kunnen sturen op bijvoorbeeld prioriteiten en taken. Later kan dit plan 

verder uitgewerkt worden, maar een keer per maand zou inderdaad een goede richtlijn zijn.  

Nienke geeft aan dat we volgende vergadering kunnen bespreken hoe we het gaan invullen, 

bijvoorbeeld alles doorsturen, een samenvatting geven of een screenshot maken van de uren die 

maand. Het bestuur komt hier later op terug.   

In artikel 11 zijn wat grammaticale dingen vervangen, zoals ‘’een bestuurslid die’’ naar ‘’een 

bestuurslid dat’’ en ‘’hij’’ naar ‘’het bestuurslid’’. Het afscheidsetentje was al benoemd in een oude 

versie van het huishoudelijk reglement in 2016. Daarna is dit ook verwerkt in het huishoudelijk 

regelement van 2018 die is goedgekeurd op een ALV, maar deze wijzigingen zijn nooit daadwerkelijk 

doorgevoerd. In de oude versie stond dat er voor 25 euro per persoon een hoofdgerecht met 2 

drankjes besteld mocht worden, dit is nu aangepast naar 25 euro max per persoon zonder 

specificering. Ook wordt er al een aantal jaar geld vrijgemaakt voor een drankje na vergadering onder 

verenigingskosten tot een maximum van 500 euro per jaar, wat nu ook is opgenomen in het 



huishoudelijk regelement. Dit zou voor 2022 prima uitkomen, en mocht er overheen gegaan worden 

of in het geval er tweede drankjes bestelt worden, dan kan het bestuur dit zelf betalen. 

Grammaticaal is er nog een verandering gemaakt van ‘’25 euro’’ naar ‘’€ 25’’ voor consistentie. 

Tenslotte bleek het bestuursuitje lastig te plannen afgelopen jaren, vanwege het beleidsplan waar 

rond oktober aan gewerkt moet worden terwijl dit samenkomt met drukke periodes zoals 

tentamenperiodes en nieuwe bestuursleden die er net bijkomen. Daarnaast is 500 euro voor een 

weekend weg is niet realistisch meer laatste tijd. Het bestuursuitje is nu begroot op 500 euro, dit was 

400 euro. Hier kunnen de komende besturen nu meerdere uitjes van organiseren, waarvan er 

minimaal 1 voor het beleidsplan gereserveerd moet zijn. Het zou namelijk zonde zijn als er niets met 

het geld gedaan wordt voor het bestuur vanwege drukte.  

Sjors geeft aan dat de invulling zo goed is, ook al vond hij de bestuursweekenden wel leuk toen hij bij 

de VBU zat.  

Nienke geeft aan dat het een mooi streven is om het te organiseren, maar mocht het niet lukken 

hebben we altijd nog een optie.  

In artikel 12 is een kleine grammaticale aanpassing gemaakt waar ‘’van te voren’’ is aangepast naar 

‘’van tevoren’’.  

In artikel 13 is op aanraden van de RvC bij het controleren van het bestuur verandert naar het 

adviseren en controleren van het bestuur.  

Artikel 14 is aangepast zodat het overeenkomt met de statuten, namelijk dat de RvC niet 3 keer per 

jaar, maar 4 keer per jaar bijeen moet komen.   

In artikel 15 over de commissie komen de veranderingen overeen met wat voor het bestuur is 

doorgevoerd. De uren zijn aangepast naar minimaal 4 uur per week onder een niet veranderde 

vergoeding van 100 euro per maand. Ook worden de spreekuren niet 3 keer per week, maar 1 keer 

per week gehouden door de commissie. De RvC gaf aan dat we Uilenfest beter konden veranderen in 

festival in plaats van thuisfront, aangezien dit beter is indien er een naamswijziging plaatsvindt. 

Verder is ‘’hij’’ weer vervangen door ‘’het commissielid’’. Het bedrag van 200 euro voor het 

commissieuitje is veranderd naar uitjes. Tenslotte is er een toevoeging, dat het bestuur vindt dat de 

commissie ook een keer per maand een drankje mag drinken na de vergadering, voor een bedrag van 

115 euro. Dit is iets minder aangezien er minder vergaderingen en leden zijn.  

Sjors vindt het helemaal prima. Handig om dit in roulatie te krijgen dat de VBU het huishoudelijk 

reglement elk jaar bijwerkt.  

Marlou geeft aan dat het handig is als er maar een paar kleine wijzigingen elk jaar gedaan moeten 

worden.  

 
6. Beleidsplan 2023  

Hoofdstuk 1: campuszaken   
I. Wonen en beheer 

De VBU wil betrokken blijven bij werkzaamheden van 2023, en er voor zorgen dat dit de 

bewoners zo min mogelijk tot last is, ook goede communicatie met bewoners mocht er 

wat mis gaan.  

 



Ook wil de VBU betrokken blijven bij de renovatie van toren 3, wat voorheen toren C zou 

zijn, en het plan is om hiervoor een focus groep te maken voor de bewoners van die flat, 

om mogelijke klachten of opmerkingen makkelijk door te kunnen spelen.  

 

Verder is er onduidelijkheid over Kronenburg en wat er precies wel of niet gaat gebeuren 

komende tijd. Daarom hebben we nog geen plan bedacht, maar de VBU wil wederom 

betrokken blijven.  

Sjors las inderdaad dat wij voorstander zijn van nieuwe gebouwen op Kronenburg, en 

vroeg wat de insteek van het bestuur is.  

Elisa geeft aan dat de last op hospitaties erg hoog is op dit moment, deze druk kan 

verlicht worden door extra kamers, en ook voor de woningdoorstroom van studenten die 

bijvoorbeeld een studio willen zou het erg voordelig kunnen zijn.  

Sjors geeft aan dat we dit mee moeten nemen naar DUWO, zodat de huidige bewoners 

er ook baat bij hebben.  

Marlou verwacht dat er ook meer faciliteiten komen en er onderhoud vanuit de 

gemeente wordt verricht op Uilenstede als er meer bewoners zijn, wat voordelig is voor 

alle bewoners.  

Sjors zegt wel dat DUWO in de gaten gehouden moet worden op dat moment, aangezien 

er een mogelijkheid is dat al het geld richting Kronenburg zou gaan dan in plaats van de 

renovatie van oudere torens bijvoorbeeld.  

Elisa geeft tenslotte aan dat de verbouwing van Kronenburg niet binnenkort plaats zal 

vinden, als dit al gebeurt, en dat er dus genoeg tijd is om over een plan na te denken.  

 

De VBU wil betrokken blijven bij de invulling van het Griffioen, niet dat er weer een 

theater net zoals eerst komt. Daar kwamen toen vooral mensen van buiten de campus 

op af, we willen ervoor zorgen dat het echt voor de bewoners zal zijn. Er zal contact 

worden gehouden met DUWO en de gemeente hierover, op dit moment is het voor 

niemand ook duidelijk van wie het gebouw is dus dit zal eerst vastgesteld moeten 

worden. De VBU wil goed contact houden met de bewoners voor de invulling en ook 

zoveel mogelijk inspraak vanuit de bewoners meenemen.  

 

Verder zijn de energieprijzen gestegen afgelopen tijd, en studenten op Uilenstede komen 

niet in aanmerking voor de energietoeslag. De VBU wil contact houden met de gemeente 

over eventuele mogelijkheden om toch deze toeslag of andere compensatie te krijgen, 

en om op de hoogte te blijven. Ook kunnen we zo op de hoogte blijven van zaken en 

deze informatie makkelijk doorgeven aan de bewoners. Het bestuur heeft bijvoorbeeld 

laatst een afspraak gehad met een wethouder, die heeft uitgelegd waarom wij geen 

energietoeslag krijgen.  

Sjors vraagt zich af of de VBU al van bewoners te horen heeft gekregen dat er studenten 

zijn die niet meer rond kunnen komen.  

Nienke antwoordt dat wij dit niet te horen hebben gekregen, maar dat er contact 

opgenomen kan worden met DUWO mocht het niet lukken om rond te komen, DUWO 

kan dan een regeling treffen met deze bewoners en heeft hier een extra buffer 

beschikbaar voor gemaakt.  

Marlou geeft aan dat er wel verwacht wordt dat de studieschuld omhoog gaat, dus dat 

bewoners het op lange termijn wel gaan merken, aangezien zowel de huurkosten als de 

leef kosten omhoog gaan.  

 



Een aantal jaar geleden zijn er metingen gedaan in de nieuwbouw voor de 

warmteproblematiek. Deze metingen zullen waarschijnlijk opnieuw gedaan moeten 

worden komende zomer. Ook zal er met DUWO gecommuniceerd moeten worden hoe 

het opgelost gaat worden.  

Sjors geeft aan dat hij zelf ook met zijn bestuur metingen heeft gedaan, met kleine 

schijfjes, en dat we het nu beter kunnen besteden met DUWO aan een bedrijf die de 

warmte in een aantal woningen kan meten. De vraag is wat ons plan nu verder is, om 

inderdaad zelf nog een keer te meten of om zelf maatregelen te treffen in de vorm van 

preventie.   

Marlou antwoordt dat de metingen rare waardes konden aangeven, dus het was 

onduidelijk welke resultaten bruikbaar waren. Het gaat er vooral om dat het bewezen 

moet worden dat de bewoners in de nieuwbouw hittestress ervaren, waar het buiten 

boven de ongeveer 26 graden moet zijn en een aantal graden kouder moet zijn dan 

binnen. Als deze hittestress er niet is, dan kunnen wij DUWO niet wettelijk dwingen om 

de warmteproblematiek aan te pakken. DUWO wil dat er duidelijke metingen zijn 

voordat ze geld uit gaan geven aan maatregelen. De VBU wil kunnen bewijzen dat de 

bewoners er echt last van hebben.  

Sjors zegt dat het goed is dat indien het niet cijfermatig aangetoond kan worden, dat er 

dan bijvoorbeeld interviews gehouden kunnen worden met bewoners zodat zij hun 

gevoel kunnen uiten, ook kan de VBU proberen om er zoveel mogelijk partijen bij te 

betrekken zoals de GGD.  

 

II. Openbare ruimte 

De VBU is al een tijd bezig met de bewegwijzering, die inmiddels verloederd is en waar 

fouten in staan. Het overzicht van ons plan ligt bij de gemeente, zij moeten echter 

contact met ons opnemen. Dit wordt komend jaar gerealiseerd.  

 

De letters bij de ingang van Uilenstede zijn deels gestolen en deels weggehaald door de 

gemeente. Dat deel van de letters ligt nu op een werf. De VBU wil ervoor zorgen dat deze 

terugkomen, er wordt hier achteraan gegaan, aangezien het wel echt hoort bij het beeld 

van Uilenstede.  

 

In 2022 heeft de VBU een schouw gehouden met de gemeente, om de leefbaarheid op 

de campus te tonen. Komend jaar zal het bestuur hier meer achteraan gaan, door een 

schouw meerdere keren per jaar te organiseren en ervoor te zorgen dat de gemeente 

zich aan de gemaakte afspraken houdt na de schouw, waar dit jaar nog wel eens 

problemen bij waren.  

Sjors geeft aan dat het handig zou zijn om een paar weken na de schouw een overleg in 

te plannen, zodat duidelijk wordt wat de gemeente als stappenplan heeft gemaakt om 

aan onze aangegeven punten te werken.  

 

III. Internationale bewoners 

De VBU wil het contact met de resident assistants (RA’s) onderhouden. Er is gemerkt dat 

dit handig is om snel in contact te komen met de internationale bewoners, sneller dan 

bijvoorbeeld via mail, dus dit kan erg handig zijn in de toekomst. Daarom is er ook een 

groepschat aangemaakt afgelopen jaar, voor snel contact.  

 



Verder organiseert de VBU sinds kort een keer per maand het language cafe, om zowel 

Nederlandse als internationale studenten met elkaar in contact te brengen in de vorm 

van een taal leren, ook al is dit geen strikte vereiste. De VBU heeft meegekregen van de 

bewoners dat zij dit een leuk initiatief vinden.  

 

Dit jaar heeft de VBU een focusgroep georganiseerd voor de internationale bewoners, 

waar zij konden aangeven wat ze misten op de campus of wat ze dwarszit. Dit wil de VBU 

komend jaar weer organiseren.  

 

Tenslotte organiseert de VBU 2 keer per jaar de international markt, tijdens de uitstroom 

van de internationale studenten, zodat er spullen gerecycled kunnen worden en nieuwe 

bewoners gratis of voor een kleine prijs nieuwe meubels op kunnen halen. Dit blijkt elke 

keer succesvol te zijn, dus het bestuur wil dit voortzetten dit jaar.  

 

IV. BIG 

De VBU blijft de BIG promoten komend jaar, elke maand in de nieuwsbrief.  

 

V. Duurzame investering 

Komend jaar wil de VBU de picknicktafels en watertappunten realiseren. Het bestuur is 

er op dit moment al mee bezig, met zowel DUWO en de gemeente. Eigenlijk is alles al 

geregeld, alleen het fysiek plaatsen moet nog gebeuren.  

 

Hoofdstuk 2: Communicatie 

I. VBU richting andere organisaties 

Er is dit jaar best veel contact geweest tussen de VBU en de gemeente. Er is een afspraak 

geweest met de burgemeesters en verschillende wethouders, wat het bestuur komend 

jaar opnieuw wil doen om elkaar op de hoogte te houden. Verder hebben we elke 6 

weken een veiligheidsoverleg met de gemeente en andere partijen gehad, om te praten 

over zaken die zich afspelen op de campus. Dit wil de VBU blijven doen, zodat dit contact 

niet via mail plaats hoeft te vinden, maar het snel aangekaart kan worden in dit overleg. 

Ook wil de VBU meer contact opnemen met algemene wethouders of bestuursleden bij 

de gemeente waar we contact mee kunnen houden om sneller onze doelen te realiseren.  

 

De VBU vond dat het contact met de andere huurdersorganisaties, dus de sok en 

duwoners, dit jaar goed ging en dat wil dat graag zo blijven voortzetten in 2023.  

 

II. VBU richting bewoners 

De VBU wil de nieuwsbrief maandelijks blijven sturen, wellicht met een beter systeem. 

Wel wordt erover nagedacht om te gaan werken met polls in de nieuwsbrief, zodat 

bewoners sneller direct kunnen stemmen over zaken die zich afspelen op de campus of 

over zaken die zij belangrijk vinden op de campus.  

 

De VBU wil de social media up-to-date houden. Het doel is om vaker en op vaste tijden te 

posten, dus niet alleen als er een evenement is maar ook om vaker dingen achter de 

schermen te delen. Dit zou daarbij mogelijk kunnen helpen met bestuurswerving.  

 



De website wil de VBU in 2023 vernieuwen. Het bestuur kan dat met één of meerdere 

personen uitzoeken om te kijken hoe dit plan wordt ingericht. Dit heeft een prioriteit, 

want het is echt veroudert.  

 

De VBU wil de nieuwe bewonersmail blijven sturen elke maand. Naast de standaard mail 

die we in 2022 ook hebben gestuurd, wil het bestuur in 2023 het informatieboekje 

toevoegen aan de nieuwe bewonersmail. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Hierin 

staat informatie over het wonen op Uilenstede en het leven in Amstelveen voor nieuwe 

internationale bewoners.  

 

De VBU is telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren, dat ging dit jaar erg goed dus dit 

wordt in 2023 voortgezet. 

 

De eenheidsbezoeken wil de VBU 1 keer per maand gaan uitvoeren. Elke maand een 

ander gebouw zodat het bestuur vanuit bewoners over heel de campus dingen 

meekrijgt. Dit is in het verleden al gedaan dus de VBU wil dit weer oppakken.  

 

De spreekuren gaan goed zoals het nu is. De VBU wil deze indeling zo houden, dus 1 keer 

per week door het bestuur en 1 keer per week door de commissie.  

 

Sjors heeft 2 opmerkingen. Hij geeft aan dat het een goed idee is om de polls te 

verwerken in de nieuwsbrief om de stem van de leden mee te krijgen, maar dat het 

bestuur er wel op moet letten dat er goed nagedacht moet worden dat een groot deel 

van onze leden studenten zijn die wel makkelijk met social media om kunnen gaan, 

terwijl er ook oudere leden in de laagbouw of het atrium wonen en dat er dus 

geprobeerd moet worden dat de stem van die leden niet verloren gaat, door 

bijvoorbeeld langs te gaan of door een briefje in de bus te doen. Daarnaast zou het ook 

goed zijn om als doel te stellen dat de ALV iets drukker bezocht wordt, door een plan te 

maken. De ALV is ook beschikbaar tegenwoordig door het online bij te wonen maar ook 

dat helpt dus niet.  

 

Dani geeft aan dat de nieuwsbrief bij de reclame terechtkomt als gmail wordt gebruikt, 

en dat misschien iemand erachteraan kan gaan zodat deze niet meer in de spam komt.  

 

Marlou geeft aan dat dit aan het programma ligt dat wordt gebruikt, en is het ermee 

eens dat hier een oplossing voor moet komen.  

 

De microfoon van Dimphy doet het niet, maar vroeg via de chat iets over het language 

cafe nog, namelijk of het bekostigt kan worden vanuit de BIG.  

 

Marlou geeft aan dat dit kan, en dat dit eventueel aangevuld kan worden van subsidie 

vanuit de gemeente.  

 

Hoofdstuk 3: Intern  
I. Ontwikkeling van het functioneren van het bestuur 

Het handboek wil de VBU actueel houden, dit wordt up-to-date gehouden door de 
vertrekkende bestuursleden wat handig is voor zowel de huidige als de toekomstige 
bestuursleden.  



 
Het is belangrijk dat het bestuur zichzelf gedurende het jaar blijft controleren op de 
realisatie van de doelen die in het beleidsplan zijn opgenomen.  
 
Verder is het belangrijk dat alle nieuwe bestuursleden, of bestuursleden die deze cursus 
nog niet hebben gehad, de cursus overlegwet volgen. Hierin worden vertelt wat de 
rechten zijn van ons als huurdersorganisatie, waar wij instemmingsrecht en adviesrecht 
voor hebben, en wat wij wel of niet mogen doen. Daarnaast is er een uitleg wat de 
samenwerkingsovereenkomst die erg handig is voor nieuwe leden.  
 

II. Werving en bestuursstructuur 
In 2023 wil de VBU op tijd beginnen met de bestuurswerving, aangezien vanuit ervaring 
blijkt dat dit niet altijd een even snel proces is.  
 

III. Interne organisatie 
Het wijzigen van de statuten moet bij de notaris gebeuren, om te zorgen dat alles up-to-
date is binnen de wet- en regelgeving. Ook willen we het mailsysteem herzien, want hier 
is het bestuur niet helemaal tevreden over.  
 

IV. Commissie  
Het bestuur wil dat er een maandelijks overleg is tussen het bestuur en de commissie 
zodat we van elkaar op de hoogte zijn wat de ander uitvoert. Verder is het bestuur 
tevreden over de structuur van de commissie en dat wil het bestuur graag zo houden.  
 
Marlou geeft aan dat de commissie sinds kort rollen heeft verdeeld, met een voorzitter, 
secretaris, penningmeester en PR. Dit is fijn voor het bestuur om te weten voor welk 
onderwerp we bij wie moeten zijn.  
 
Sjors geeft aan dat de rol van de commissie in het verleden was om de druk op het 
bestuur te verlichten. Goed overleg is van uiterst belang om de doelen te behalen die de 
commissie heeft. In het bestuur van Sjors ging de commissie wekelijks met het bestuur in 
gesprek om te vertellen waar ze op dat moment mee bezig waren. Het is handig als de 
communicatie erg goed is, en dat het bestuur bepaalde doelen voor evenementen stelt, 
zoals bijvoorbeeld bestuurswerving of VBU vlaggen ophangen.  
 
De plannen voor 2023 zijn als volgt: 
o Koningsdag: tompoezen uitdelen, vorig jaar zijn deze bij de Hema gehaald.  
o Valentijnsdag: rozenactie 
o Pasen: met het paashaaspak rondlopen en paaseitjes uitdelen  
o Halloween: halloweenfeest waarschijnlijk weer met photobooth dit jaar, misschien 

andere invulling 
o Oud en nieuw: oliebollenactie, met een picknicktafel bij het sportcentrum waar het 

sportcentrum helpt met de warme chocomel en il caffe die helpt met het bakken van 
de oliebollen.  

o DJ contest: afgelopen jaar een groot succes, iemand die niet in verbinding is met 
Uilenkatten kan zo toch een plek krijgen op Thuisfront.  

o Thuisfront festival: de datum voor volgend jaar staat rond juni/juli en de planning 
hiervan is al begonnen 

o VBUbbels: bubbelbaden bij il caffe, was een groot succes afgelopen jaar ook 
o Buitenbioscoop: nieuw evenement komend jaar, wit scherm op het grasveld met 

eventueel snacks en drinken, maar dit ligt aan het budget.  
 



Sjors geeft aan dat hij fan is van activiteiten met partijen erbij betrekken, zoals 
sportcentrum of kas of een supermarkt, op die manier kun je de campus iets levendiger 
houden.  
 
Dani heeft gepraat met de organisatoren van wormenhotel, zij wilden een nieuw 
evenement organiseren en hij gaf aan dat ze inderdaad bijvoorbeeld een keer samen 
konden werken.  

 
Sjors geeft aan dat het elkaar helpen van partijen ook met beschikbaar stellen van 
spullen kan, en niet alleen met budget. Ook blijft hij verkondigen dat thuisfront zo 
toegankelijk mogelijk moet zijn voor leden, vooral omdat ze ook al gedeeltelijk 
meebetalen. De VBU moet in het achterhoofd houden dat kaartjes zo goedkoop mogelijk 
moeten zijn.  
 
Dani antwoord dat Thuisfront ooit gratis was, maar nu geld kost vooral door veiligheid 
vanuit gemeente en dat mensen van buitenaf komen die tegengehouden moeten 
worden.  
 
Marlou wil contract opstellen met Uilenkatten voor thuisfront volgend jaar zodat bekend 
is wie welke extra kosten op zich neemt. Eerst moest het vanwege corona een besloten 
evenement zijn. Later is dit uitgebreid, want met een open evenement op Uilenstede zijn 
calamiteiten geblokkeerd dus vandaar zijn de hekken fijn.  
 
Sjors zegt dat er dus wel op gelet moet worden dat het een zo open mogelijk karakter 
krijgt, om de leden iets terug te geven voor de ledenbijdrage van dat jaar, zodat iedereen 
die er naar toe wil er ook heen kan. Ook denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers 
zodat ook bier goedkoop gehouden kan worden, denk aan Il Caffe vervangen voor 
Heineken. Daarnaast niet alles in handen geven aan Uilenkatten, ondanks dat ze goed 
werk verrichten, het blijft een VBU evenement dat wij bekostigen terwijl het wel de 
reputatie heeft dat het door Uilenkatten georganiseerd wordt. Thuisfront zou ook goed 
kunnen werken als bestuurswerving.  
 
Dimphy geeft aan dat een besloten terrein ook met gratis kaarten kan. Wij zijn het 
hiermee eens, en dit jaar worden er prijsafspraken met Uilenkatten gemaakt voor tickets.  

 
Hoofdstuk 4: Samenwerking met DUWO 

I. Lokaal niveau 
De VBU heeft elke 6 weken VD-overleg, overleg met DUWO, dit is erg nuttig en daarom 
wordt dit in 2023 voortgezet. Daarnaast is er elk kwartaal een vestigingsoverleg, met Agnes, 
Christine en Bastiaan waar we op hoger niveau over dingen kunnen praten die belangrijk zijn 
voor de campus, en ook dit wordt voortgezet in 2023.  
 

II. Koepel niveau 
Samenwerking op koepel niveau met andere HO’s behouden in 2023. Daarnaast wil de VBU 
doorgaan met onze externe adviseur Marlies. Tenslotte streeft de VBU naar 2 leden die op 
koepel niveau werken, wat hopelijk waargemaakt kan worden want op dit moment zijn er 
geen. Het bestuur kan tot die tijd zelf proberen de plekken op te vullen waar nodig. 
 
Elisa geeft aan dat 2 koepelleden handig is voor als iemand een vergadering mist dat wij altijd 
die informatie wel behouden en te weten komen.  

 
Hoofdstuk 5: Financiën, belangrijkste wijzigingen 



I. Inkomsten 
Het organisatiebudget en het leefbaarheidsbudget van de gemeente vallen weg, maar 
het activiteitenbudget is wel verhoogd.  
 

II. Kosten  
De post voor de bestuursvergoedingen is gestegen, dit in verband met de verandering in 
het huishoudelijk reglement voor de vergoedingen tijdens overdrachtsperiodes. Op deze 
manier is er 1000 euro extra beschikbaar, maar dit wil niet zeggen dat het ook 
daadwerkelijk gebruikt wordt.  
 
De post voor commissie- en RvC-vergoedingen is gedaald, er werd uitgegaan van een 
commissie die bestond uit 5 leden terwijl dit er in werkelijkheid maar 4 zijn. De VBU 
denkt dat dit zo werkt en dat het 5e lid voor nu in ieder geval ook niet nodig is.  
 
Door inflatie worden alle kosten in 2023 hoger, waaronder de huur en de abonnementen 
voor automatisering.  
 
De inventaris werd betaald vanuit organisatiebudget, maar de belangrijkste 
benodigdheden zijn er dus er hoeft in principe niets gedaan te worden aan de inventaris 
in 2023. Als er een fundamenteel apparaat kapot gaat, kan er contact opgenomen 
worden met DUWO voor een vergoeding, dit hoeft dus niet begroot te worden.  
 
Commissie-bestuursactiviteit werd eigenlijk nooit gebruikt dus deze is verlaagd naar 100 
euro.  
 
Voor de warmteproblematiek is er weer geld begroot, namelijk 1500 euro. Dit kunnen 
we bijvoorbeeld gebruiken als we dit jaar wel een bedrijf willen inhuren voor metingen. 
Dit is een stijging ten opzichte van 2022, en hetzelfde bedrag als begroot was in 2021.   
 
De bankkosten zijn ook gestegen in 2023, ook vanwege de inflatie.  
 
De BIG is weinig gebruikt in 2022, daarom is dit budget gedaald. Een groot deel hiervan 
gaat ook naar Thuisfront.  
 
Het budget voor de duurzame investeringen stijgt flink, deels om het eigen vermogen 
van de VBU te verlagen en deels zodat er genoeg budget is om dit jaar de picknicktafels 
en de watertappunten te plaatsen.  

 
Sjors geeft aan dat als we een plan hebben voor duurzame investeringen en het hebben 
begroot dat we dit in een ALV moeten laten goedkeuren, omdat het toch wel over zoveel 
geld gaat. De redenatie is wel te volgen, omdat we hier dit jaar niet aan zijn toegekomen.  
 
Marlou geeft aan dat er begroot is op 5 picknicktafels, de hele set inclusief plaatsing, en 1 
watertappunt. Ook hebben we ruimte om voor mogelijk andere duurzame investeringen 
te zorgen, mocht het bestuur dit komend jaar nog willen aanvullen met nieuwe ideeën. 
Het potje kan hierdoor op minder uitkomen.  
 
Dimphy vraagt hoe we de afspraak met DUWO over inventaris kosten hebben 
vastgelegd, goed om zwart op wit te hebben. Marlou gaat hier nog even achteraan via 
mail bij Christine.   

 
7. Vragen  



Dimphy heeft geen vragen meer. Dani vraagt wat het totale budget is van de VBU, in 2022 is dit 
ongeveer voor 94000 euro begroot, vergeleken met ongeveer 80000 van vorig jaar aangezien de 
duurzame investering dit jaar dus omhoog is gegaan. We hebben afspraken met DUWO, zij geven 
een groot deel van onze inkomsten en zij geven het bedrag in meerdere delen, waarvan het laatste 
gedeelte pas ontvangen wordt als de jaarrekening gepresenteerd is. Voor de rest geen opmerkingen.  
 

8. Stemmingen 
Er zijn geen leden aanwezig die stemmen, dus alleen het bestuur en het commissielid dat aanwezig is 
hebben gestemd. De opties zijn stemmen voor, tegen, of blanco. De volgende punten zijn unaniem 
goedgekeurd:  

• Notulen ALV 17-11-2022 

• Goedkeuring wijzigen huishoudelijk reglement 

• Goedkeuring beleidsplan 2023 

• Goedkeuring Elisa als voorzitter 

• Goedkeuring Nienke als algemeen bestuurslid  
 

9. Afsluiting  
Iedereen wordt bedankt voor het langskomen, en iedereen wenst elkaar alvast fijne feestdagen.  


