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Voorzitter (V)
Annemijn Zemel

Secretaris (S)
Sverre Rozema

Penningmeester (P)
Laurens Bor

Genodigden
Alle leden der SVAAA

Agenda
I.

Opening

(V)

Vaststellen

1 min

Annemijn heet alle leden welkom op de eerste ALV.

II.

Vaststellen agenda

(V)

Vaststellen

2 min

III.

Introductie ALV’s

(V)

Bespreken

2 min

IV.

Bestuur X

(Allen)

Bespreken

5 min

Vaststellen

10 min

a. Voorstellen
Annemijn, Laurens en Sverre stellen zich voor als Bestuur X der SVAAA.

V.

Plannen komend jaar

(V)

a. Doelstellingen + planning
De doelen van Bestuur X voor aankomend jaar zijn bekend gemaakt. Het hoofddoel is de wederopbouw van de
vereniging: terug naar na hoe het voor corona was. Dit betreft activiteiten en… Professionaliteit is ook
belangrijk. De vereniging probeert met de dassen professioneel over te komen bij bedrijven. Toekomstgericht:
qua leden. Er moet ook wat gebeuren op het gebied van zichtbaarheid. Afgelopen jaar was de vereniging relatief
onzichtbaar voor eerstejaarsleden, maar dat wil Bestuur X absoluut voorkomen.

VI.

Financieel beleid

(P)

Bespreken

15 min

De SVAAA is van nature een gezonde vereniging, maar er zijn wel een aantal klappen die de vereniging te verduren
heeft gehad door Covid. De Begroting wordt laten zien in de PowerPoint door middel van een screenshot uit Excel.
a. KASCo + stemming
Simon stelt zichzelf voor aan de vereniging als KASCo. De Kascommissie houdt in de gaten of de
penningmeester zich aan de regels houdt. Uitgaven boven de 1.000,- worden gecontroleerd door de
KASCommissie. Er wordt aan de eerstejaars- en tweedjaarsleden gevraagd of ze interesse zouden hebben om
plaats te nemen in de KASCommissie aankomend schooljaar.
Simon is met 100% van de stemmen aangenomen voor de KASCo.

VII.

RvA

(Allen)

Bespreken

10 min

De RvA stelt zich voor. Irene Merel en Nanne zullen aankomend jaar plaats gaan nemen in de Raad van Advies. De RvA kan een
advies uitbrengen aan het bestuur als er bepaalde problemen opspelen binnen de vereniging.

VIII.

Commissieronde + Promotie

(V + CH’s)

Bespreken

40 min

a. AC-non
Jace stelt zichzelf voor aan de leden als CH van AC-Non. AC-Non organiseert allerlei activiteiten die niets te
maken hebben met de studie. Er is dit jaar veel meer mogelijk qua activiteiten en het aantal leden dat op de
activiteiten kan zijn. Er komen een aantal hele leuke activiteiten aan in de komende periode, beginnende met
Bowlen en een borrel op donderdag 30 september.

b. AC-studie
Niels stelt zich voor aan de leden als CH van AC-Studie. De commissie organiseert allerlei studie gerelateerde
bedrijfsuitjes en er worden ook een aantal buitenland reizen georganiseerd die luchtvaart gerelateerd zijn.

c. AIRCo
Simon legt uit dat de AIRCo de gehele introductie voor de nieuwe Rookies organiseert. Er wordt vanuit gegaan
dat AIR volgend jaar weer een driedaags evenement wordt in Zeewolde en dat alles georganiseerd moet
worden door de AIRCo.

d. Lustrum
Iris stelt zichzelf voor aan de leden als CH van de Lustrum Commissie. Lustrum lijkt op AC-Non en AC-Studie,
maar de activiteiten zijn specialer. Voor de Lustrum activiteiten zijn er stempelkaarten waarmee je bij 10
stempels (en dus 10 activiteiten) een volle stempelkaart hebt en je een verrassing krijgt.

e. Media
Mare stelt zichzelf voor als CH van de Media Commissie. Mare heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden
met het maken van tickets voor bijvoorbeeld AIR. Vorig jaar was er niet heel veel te doen voor de Media
Commissie, maar aankomend jaar zullen er veel meer activiteiten zijn, waardoor de Media Commissie ook veel
meer te doen gaat hebben.

f.

PR
David stelt zichzelf voor aan de leden als CH van Public Relations. Public Relations houdt zich bezig met het
maken van de truien en onderhoudt de relaties met externe partijen. PR wil daarnaast de vrienden van SVAAA
bekender maken aankomend jaar.

g. SSC
Jaimy is CH van de Senior Student Committee. De SSC bestaat veelal uit oudere studenten die eerstejaarsleden
helpt doormiddel van de SVAAA Academy. De SSC is alleen voor ouderejaarsleden.

IX.

PO & Vertrouwenspersoon

(V)

Voorstellen

10 min

Klaartje Regtuit wordt geïntroduceerd als Privacy Officer. De privacy officer zorgt dat de persoonsgegevens beschermt
worden binnen de vereniging. Michelle van Ginkel stelt zichzelf voor als aanspreekpunt voor Vertrouwelijke Zaken binnen de
vereniging en legt uit waarvoor leden bij haar terecht kunnen.

X.

SVAAA shop + ophalen

(S)

Bespreken

2 min

Iedere week zal er een ophaalmoment ingepland worden om bestellingen van de SVAAA shop op te halen. Iedere week zal
minstens 24 uur van te voren worden aangegeven wanneer bestellingen opgehaald kunnen worden in het verenigingshok van
de SVAAA.

XI.

Belangrijke Data
De volgende data zijn belangrijk:
Zondag 19 september

Commissiesollicitatie sluit

Donderdag 30 september

Bowlen + Borrel

Zondag 3 oktober

Nieuwe commissies bekend

Woensdag 13 oktober

Borrel Café Leentje

Dinsdag 21 december

Gala

XII.

WVTTK

(Allen]

Bespreken

2 min

XIII.

Rondvraag

(V)

Bespreken

2 min

XIV.

Afsluiting

(V)

Bespreken

2 min

Ter afsluiting gaf Nanne een instructie over het knopen van de das.

