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DATUM 02-12-2020 

AANWEZIG Laura Noordermeer, Clara Debard, Remy Zoutman, Kirstin Toren, Carelina Persoon, Ilja           
Markesteijn 
Milan B.; Martijn J.; Yassir G.; Sammen K.; Lisa B.; Rosalynn H.; Fatima C.; Pauline               
M.; Jesse A.; Mélissa K.; Senna van D.; Donate V.; Claudia K.; Isa L.; Tessa V.; Thomas                 
B.; Florence B;, Zeno Z.; Luisa C.H.; Tom S.; Sem B.; Marijn B.; Naäma K.; Roos S.;                 
Robin W.; Hannelieke S. 
 
26 leden 

AFWEZIG 
(AFGEMELD) 

Sanne vd H.; Maurits van B.; Marije S. 

AFWEZIG 
(ZONDER 
AFMELDING) 

Soraya G. 

LATER Hannelieke S.; Kohji H. (heel even) 

LOCATIE Tanuki Kaltura 



13. SLUITING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

OPENING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
17:15 

1. VASTSTELLEN AGENDA 
Er zijn agendapunten bijgekomen van Florence. Zeno wil het graag hebben over het budget van de JKCC en 
over dat ze geen live evenementen hebben gehad.  

2. MEDEDELINGEN 
Vragen mogen in de chat voor Clara om later te bespreken. 

3. TERUGBLIK 
A. BESTUURSACTIVITEITEN 
Laura bespreekt de terugblik van de bestuursactiviteiten van afgelopen semester. 
 

 

Datum Bestuursactiviteit Aanwezig 

8 t/m 19 augustus 2020 El Cid Bestuur: Abactis, Quaestor en 
Intern 

21 augustus 2020 VerO Bestuur; Extern 

31 augustus en 1 september 
2020 

Boeken inpakken Bestuur: Praeses, Abactis, 
Quaestor en Intern 

2 t/m 4 september 2020 Boeken uitdelen Bestuur; Praeses, Abactis, 
Quaestor en Intern 

8 september 2020 Meeting StOP Bestuur; Extern 

15 september 2020 Gesprekken eerstejaarsassessor  Bestuur; Praeses, Abactis, 
Quaestor, Intern en Extern 

15 september tot heden 2020 Wekelijks gesprek met Ivo Smits Bestuur; Praeses en Extern 

16 september 2020 Bestuurswissel Bestuur 

17 september 2020 Commissievoorzittersvergadering Bestuur; Abactis en Intern 

9 oktober 2020 VerO Bestuur; Extern 

16 oktober 2020 KleVer Bestuur; Extern 

13 november 2020 VerO Bestuur; Extern 

17 november 2020 Meeting Japanse Ambassade Bestuur 

19 november 2020 Gesprek Raiden Bestuur: Praeses, Abactis en 
Quaestor 

20 november 2020 Meeting Koreaanse Ambassade Bestuur 

25 november 2020 Gesprek Jonatan Bestuur 

29 november 2020 Gesprek Raiden Bestuur; Praeses, Abactis 
Quaestor 



B. COMMISSIE EN BESTUURS EVENEMENTEN 
Kirstin bespreekt de terugblik van de commissie- en bestuursevenementen van afgelopen semester. 
 

 

Datum Activiteit Aantal personen Commissie 

16 juni 2020 Pubquiz 20+ F.T. Bestuur 

19 augustus 2020 Infodag 50+ Bestuur 

4 t/m 6 september 2020 Eerstejaarskamp Geannuleerd Kampco 

4 september 2020 Introspelletjes 30 Bestuur 

9 september 2020 Secret Hitler 13 Bestuur 

16 september 2020 Bestuurswissel 20+ H.T. en F.T. Bestuur. 

19 september 2020 Intro activiteit 30 Bestuur en Kampco 

27 september 2020 KCC camera Japan 6 KCC Japan 

28 september 2020 Filmavond: Spongebob 6 Bestuur 

2 oktober 2020 Spelletjesavond; 
Among Us 

20+ Bestuur 

3 oktober 2020 KCC camera Japan 3 KCC Japan 

5 oktober 2020 Maandelijkse borrel 8 Bestuur 

23 oktober 2020 (M)eat With Your 
Teacher 

5 en 5 Acquico + Bestuur 

26 oktober 2020 Game Night; CAH 7 Bestuur 

30 oktober 2020 MYT 15 Acquico + Bestuur 

2 november 2020 Maandelijkse borrel 7 Bestuur 

6 november 2020 MYT 5 en 11 Acquico + Bestuur 

6 november 2020 Movie Night met Prof. 
Breuker 

23 KCC Korea 

12 november 2020 Buitenlandse Zaken 25 Bestuur 

12 november 2020 Journal - Journalco 

13 november 2020 MYT 10 Aquico + Bestuur 

13 november 2020 Escaperoom 8 Eerstejaarscommissie 

16 november 2020 Pictionary 7 KCC Japan 

28 november 2020 Documentaire 7 KCC Japan  

30 november 2020 FWG pubquiz 70+ Acquico + Bestuur 

2 december 2020 ALV I t.b.a. Bestuur 



4. FINANCIEEL VERSLAG 
Remy bespreekt het financiële verslag van 3 juni 2020 tot 2 december 2020. Spellingsfoutjes hier en daar, maar 
Remy zal het goede verslag online zetten. Laura legt uit over Permission Machine. 

5. STEMMING 
De stemming bestaat uit drie stellingen: website, raiden en journalco. Florence krijgt het woord. Het project van 
de journalco is om een website te beginnen met langere journals en artikelen in wordpress. Hiervoor heeft de 
journalco een abonnement nodig en de toestemming van de leden en het bestuur. Martijn vraagt: “een 
abonnement waarop?” Een abonnement op wordpress. Hannelieke vraagt waarom het niet op de bestaande 
tanuki site kan. Zeno vraagt waarom het per se op wordpress moet → het is het makkelijkste om mee te werken. 
Remy gaat kijken of het kan werken om het op de site van tanuki de doen, maar dan op een subpagina. Die zou 
beheerd worden de journalco voorzitter. We kunnen niet zomaar iemand buiten het bestuur moderator van de 
Tanuki site maken, want als moderator kan je ook bij alle andere pagina’s. Florence legt uit dat er heel veel aan 
de site gedaan moet worden en dat dat beter is in plaats van sites toe te voegen. 
 
De site van tanuki is heel erg verouderd en we willen hem heel graag vernieuwen. Een volledige nieuwe site 
bouwen met een ledenomgeving etc. Remy: we willen de site gedeeltelijk kunnen afschermen, omdat we ook 
foto’s hebben en delen. Zo kunnen niet-leden geen boeken meer kopen en kunnen ze ook niet bij foto’s etc. Een 
ledenomgeving bouwen moet veilig dus daar willen we goed in investeren. Het zal ongeveer 1000-2000 euro 
kosten voor een nieuwe site om een goede te bouwen. We weten niet de precieze kosten, maar we willen het wel 
bij een degelijk bedrijf doen. 
 
Zeno: wanneer kunnen we de nieuwe site verwachten? Dit weten we niet maar ons doel is wel dat dit binnen ons 
bestuursjaar gebeurt. Er zullen binnenkort dingen gebeuren zoals de boekenverkoop waar we de site voor nodig 
hebben, en dan kunnen we niet zomaar de site plat gooien. Ideeën worden gewaardeerd. 
 
Marijn: waarvoor willen jullie de huidige site nog voor gebruiken? Het klinkt nog heel abstract. Dingen lukken 
steeds minder goed en we hebben eerder dit jaar een enquête gestuurd waar de website toch gewild bleek te zijn.  
 
Jesse: Ik denk dat een tanuki evenementenagenda heel handig zou zijn om een nieuwe website. Sowieso een 
beter webshop. Links op de Tanuki site zoals de Tanuki YouTube channel is ook verouderd 
 
Marijn: als de foto's van evenementen erop komen wil je wel dat je je eigen foto's nog kan zien als je geen lid 
meer bent, hoe willen jullie dat gaan doen? Misschien via een automatische overgang van lid naar oud-lid, dat je 
wel nog bij bepaalde gegevens kan of dat je gewoon wanneer je lid bent de foto’s die je wilt bewaren download. 
 
Zeno: Aanmelden voor evenementen en algemene inschrijving voor de vereniging 
 
Hannelieke: oud-leden functie. 
 
Raiden: elk jaar wordt een erkenningscontract getekend. Ze willen veranderingen brengen en we zijn nog steeds 
bezig met onderhandelingen. Dus we stellen voor om een voorlopige erkenning te tekenen. 
 
Rosalynn: Op wat voor punten is er geen overeenstemming? Hier gaan we nog niet diep op in omdat we het 
allemaal dus nog niet 100% weten en we geen dingen willen zeggen die nog kunnen veranderen. 
 
Zeno: Wat is het voordeel van een tijdelijke erkenning voor de vereniging? Dat we Raiden als officiële 
dochtervereniging erkennen en dat ze van Tanuki’s faciliteiten gebruik kunnen maken en promo kunnen maken 
ed. 
 
Milan: Hoeveel sponsoring? Dat ligt eraan, maar er is de afgelopen 2 jaar geen sponsorgeld geleverd omdat er 
niet aan de eisen is voldaan. 



6. PAUZE 
15 minuten pauze van 18:00 tot 18:15 

7. STEMMINGSRESULTATEN 
Geef je toestemming aan het bestuur van LVSJK Tanuki om de opdracht te geven om een nieuwe website te 
bouwen? 22 ja, 1 nee, 1 blanco; aangenomen 
 
Geef je toestemming aan het bestuur van LVSJK Tanuki om een voorlopige erkenning (tot uiterlijk de volgende 
ALV) te verlenen aan Raiden Yosakoi? 18 ja, 5 nee, 1 blanco; aangenomen 
 
Geef je toestemming aan de journalcommissie om een blog te lanceren? 19 ja, 4 nee, 1 blanco; aangenomen 

8. MOGELIJKE STEMMING 
Geef je toestemming aan de journalcommissie om geld te krijgen voor de blog? 

9. STEMMINGSRESULTATEN 
Geef je toestemming aan de journalcommissie om geld te krijgen voor de blog? 21 ja, 3 nee; aangenomen. 

10. VOORUITBLIK 
A. BESTUURSACTIVITEITEN 
Laura bespreekt de vooruitblik van de bestuursevenementen van aankomend semester. 
 

 
B. COMMISSIE EN BESTUURS EVENEMENTEN 
Kirstin bespreekt de vooruitblik van de commissie- en bestuursevenementen van aankomend semester. 
Verbetering 10 november → 10 december. 
 

Datum Bestuursactiviteit 

10 december 2020 Commissievoorzittersvergadering 

11 december 2020 VerO 

14 december 2020 Start boeken- en merchverkoop 

25 februari 2021 Incasso contributie ouderejaars 

19 maart 2021 VerO 

30 april 2021 VerO 

11 juni 2021 VerO 

27 augustus 2021 VerO 

Datum Evenement Commissie/Bestuur 

7 december 2020 Maandelijkse borrel Bestuur 

11 december 2020 t.b.a. Koreaanse KCC 

11 t/m 17 jan. 2021 Conceptevenement Koreaanse KCC 

25 januari 2021 Career Day Bestuur 

27 januari 2021 Japan Company Day Bestuur 



 

11. WVTTK 
Zeno wilt het graag hebben over het budget van de JKCC en over dat ze geen live evenementen hebben gehad. 
Zeno: het budget was nul euro, wat begrijpelijk is aangezien het online is allemaal, maar aangezien het 
binnenkort misschien weer mogelijk is om fysieke activiteiten te doen wilt de KCC graag budget krijgen voor 
het 2e semester. Remy zegt dat je het budget (100 euro per semester) mag meenemen van het 1e semester naar 
het 2e semester (dus als je niets hebt gebruikt in het 1e semester heb je in het 2e semester 200 euro budget). 
Voor echte leuke evenementen kan het budget besproken worden. 
Live evenementen hebben niet plaatsgevonden omdat veiligheid voorop werd gezet. Voor de volgende keer als 
de maatregelen versoepelen, tot hoe ver zouden we dan live dingen kunnen doen? Heel veel is niet mogelijk 
door covid-19 en kijkende vanuit de universiteit waren live evenementen geen goed plan. Hier hebben het over 
gehad met de Assessor van de faculteit en die vond dat wij de juiste beslissing hebben genomen. We hebben het 
hier over gehad met hem en hij zei dat als we ruim van tevoren een plan indienen dan maakt de faculteit en de 
universiteit de afweging of de activiteit door kan ja of nee. Proactief zijn en zo veel mogelijk een voorbeeld zijn 
voor andere verenigingen. Zeno wilt dat Tanuki sterk in haar schoenen staat een met ideeën komt voor veilige 
plannen voor veilige fysieke activiteiten. In de VerO’s die Carelina heeft bijgewoond wordt er wel actief 
gevraagd en gepushed naar of fysieke activiteiten nog mogelijk zijn. 
 
Jesse: kan er sowieso niet een groter budget komen? Remy: als je iets groters wilt doen of over budget wilt gaan 
kan dat en dan moet je dit bespreken met Remy. Hij heeft het budget sowieso al verhoogd vergeleken met 
voorgaande jaren, maar het heeft nu niet heel veel zin om het budget te verhogen voor dit semester. Hij wil hier 
pas over praten wanneer er iets concreets komt.  
 
Martijn: Wat is hier de reden dat Activa en Passiva niet gelijk zijn? Fout van Remy, hij heeft het nu verbeterd.  

28 januari 2021 Korea Company Day Bestuur 

1 februari 2021 Maandelijkse borrel Bestuur 

1 t/m 7 feb. 2021 Conceptevenement Eerstejaarscommissie 

14 februari 2021 Dies Bestuur 

17 februari 2021 Bestuursjaar infoavond Bestuur 

22 t/m 28 feb. 2021 Conceptevenement Japanse KCC 

1 maart 2021 Maandelijkse borrel Bestuur 

8 t/m 14 maa. 2021 Conceptevenement Koreaanse KCC 

29 maa. t/m 4 apr. 2021 Conceptevenement Eerstejaarscommissie 

5 april 2021 Maandelijkse borrel Bestuur 

12 t/m 18 april 2021 Conceptevenement Japanse KCC 

26 apr. t/m 2 mei 2021 Conceptevenement Koreaanse KCC 

3 mei 2021 Maandelijkse borrel Bestuur 

10 t/m 16 mei 2021 Conceptevenement  Eerstejaarscommissie 

17 t/m 23 mei 2021 Conceptevenement Japanse KCC 

7 juni 2021 Maandelijkse borrel Bestuur 

Zomervakantie Koreareis Reiscommissie 



 
Jesse: Er is nu 10.000 euro verdiend bij de boekenverkoop? Hoe gaat dit terug besteed worden binnen de 
vereniging? Misschien een groter budget for commissies? Zelfde antwoord als net van Remy, de 10.000 euro 
klopt niet helemaal, omdat er nog een factuur komt van 11.000 euro van Athenaeum. Volgend jaar is het lustrum 
dus we hopen dat ze dan uit hun dak kunnen gaan. Als we in de zomer weer dingen kunnen doen dan willen we 
een coronavrij feest organiseren met lekker veel budget. 

12. RONDVRAAG 
Milan: hoe zit het met die commissie die Tanuki onder de loep moet nemen? Weet even de naam niet meer 
maar die kritische lui. Tanuki heeft momenteel geen RVT, maar we gaan ervoor zorgen dat wij er wel ingaan 
volgend jaar.  
Jesse: Nu het arsenaal er weer is hebben jullie weer een vaste plek/kantoor? Helaas is het arsenaal niet langer 
meer van Aziëstudies. We hebben nu ons bestuurshok in Lipsius 2.09. 
Zijn jullie nog van plan om iets groters te vinden? Het lijkt me wel prima om iets groters te vinden dan zo'n 
klein hok. Niet over nagedacht aangezien we er nooit zitten. Als we iets groters willen moeten we dat aan de 
universiteit vragen, maar voor nu hebben we hier niets aan. 
Zeno: Er is nog geen truienverkoop geweest? Dit jaar willen we het tegelijkertijd met de boekenverkoop doen. 
Merchverkoop tegelijkertijd met de boeken. 
Wat gaat er gebeuren met het budget voor de gratis koffie en thee die we nou zouden krijgen? Misschien iets 
leuks bij het eerste feest. 
Remy: we zijn athenaeum kwijt, dus geen inhoudelijke boeken aankomend semester. We gaan kijken voor een 
alternatief. 
Marijn: ik wilde nog even weten wat de reden was achter de aparte kcc's eigenlijk. Het is moeilijk om zowel 
Japanse als Koreaanse activiteiten te organiseren als je maar een commissie bent en dan loop je tegen muren aan 
omdat je teveel activiteiten organiseert van maar 1 studie. Bovendien is de KCC dé commissie bij uitstek die 
nog goed kan functioneren in een online omgeving. Omdat we nu dus geen feestcommissie hebben dit jaar 
willen we er wel voor zorgen dat er extra activiteiten zijn om hiervoor te compenseren, dus daarom hebben we 
gekozen om de KCC’s te splitten. 

13. SLUITING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
19:06 


