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Opening
Deze ALV zal voornamelijk gaan over de bestuursontwikkelingen van de afgelopen
maanden en het gala van vorig jaar. Deze ALV dient slechts voor de leden om op de
hoogte te komen van de afgelopen gebeurtenissen. Het stemmen voor het aankomend
bestuur komt deze ALV nog niet ter sprake. Er is al wel een nieuw bestuur gekozen, maar
dit komt later in de ALV naar voren. Nieuwe toelatingen tot RvT zullen op de latere ALV
besproken worden.
Vaststellen van de agenda
Het bestuur heeft geen mails gekregen over punten die toegevoegd zouden moeten
worden aan de agenda. Er zal aan de WVTTK een punt toegevoegd worden over het
nieuwe bestuur.
Afhandeling Gala
Anoma neemt het woord. Er waren nogal wat problemen met het vorige gala op de oude
ALV: Was een hoge rekening ontvangen met 7700 euro. Deze rekening was 22 maart
verzonden en ontvangen. Er zijn ook daarna nog door de 4Reasons twee herinneringen
gestuurd, helaas toen nog niet onder ogen gekomen van het bestuur wegens onbekende
redenen. Laatste herinnering is verstuurd in november. Het persoon dat zich hierover
ontfermde was hier nogal nalatig mee bezig. Binnen het bestuur is het wat slordig
afgerond. Arco en Anoma hebben het toen overgenomen. De rekening is met 1800 euro
opgelopen, omdat er was verteld dat er geen officiële rekening was, maar die was er
uiteindelijk wel, waardoor we een boete hebben ontvangen. Konden bonus krijgen met
SVS als het volgende gala ook weer bij 4reasons was, heeft het bestuur niet voor
gekozen omdat het het nieuwe bestuur zou kunnen belemmeren in hun vrijheid, dus de
hoge boete moest worden betaalt. Nu is alles afgerond.
Bestuursontwikkelingen
Er is een bestuurslid iets nalatig geweest, RvT is erbij gekomen met 3
adviesmogelijkheden:
Of dit lid moest er vrijwillig uit, of beperkt worden in zijn of haar functie of dat het
bestuur hem of haar zou ontzetten. Thomas is vrijwillig het bestuur uit gegaan en nu dus

niet meer in het bestuur. Dit was niet alleen vanwege het gala, maar ook in zijn functie
schoot hij tekort.
Bij KVK wordt hij uitgeschreven en is vanaf nu officieel geen Ab-Actis meer. Flora neemt
de rol van het notuleren nu tijdens deze ALV over.
WVTTK
Nieuwe bestuur wordt geïntroduceerd.
Praeses: Anoma van der Veere
Quaestor: Angelique Ardjoen
Ab-Actis: Marije Bakker
Assessor Intern: Steffen de Jong
Assessor Extern: Fred Dillmann
Instemming komt bij de volgende ALV.
Rondvraag
Robert:
Wat betreft het nieuwe bestuur, waarvoor zijn de beide assessoren en wat is er gebeurd
met de Korea Assessor?

Functie van de nieuwe assessoren is dat we willen dat er meer samenwerking zowel
binnen en buiten de vereniging gebeurt. Plus dat de Extern ook lid wordt van de
acquisitie vereniging. Dit is handig voor fondsen, profilering etc. Assessor Intern neemt
vooral gesprekken met commissies en de leden op zich.
Wat betreft de Korea Assessor, zowel de commissie en assessor zijn beide recent
opgericht. Er is opgemerkt dat de Koreanisten juist meer verwijderd zijn in plaats van
dichter bij de vereniging zijn gekomen. Door het ontbreken van een aparte Assessor en
commissie zullen ze hopelijk meer betrokken worden.
Annet:
Praeses moet eigenlijk meer als extern functioneren in plaats van de daarvoor
aangestelde Assessor.

Dit zou teveel tijd gaan kosten van de Praeses. Het zou een enorme toevoeging zijn.
Annet:
Praeses blijft wel het gezicht van de vereniging, zou de Assessor Extern dit niet
overnemen?

Praeses zal het gezicht wel blijven, maar hij kan niet naar elke vergadering, borrel,
evenement etc.

Annet:
Neemt de Assessor Intern niet alle taken van de Ab-Actis over?

Nee, dit zal niet gebeuren. Ab-actis blijft bijvoorbeeld de mails controleren en de
wekelijkse nieuwsbrief schrijven.
Arthur:
Het is goed dat er veel relaties buiten het bestuur zijn, maar bijvoorbeeld bij relaties met
andere verenigingen zoals de ambassade, België enzovoort, willen ze het liefst altijd
spreken met de Praeses. Assessor Extern zou minder goed overkomen. Ambassade wil
liever dat de Praeses achter belangrijke dingen aangaat, ook al doet hij (Arthur) het nu
zelf. Extern moet duidelijke regels hebben, meer een bemiddelaar dan het gezicht van de
vereniging. Het huidige bestuur moet nog even goed bespreken over het hoe en wat van
de Extern.
Robert:
Indeling zoals het was, was goed, waarom dan nu een Extern? Jullie zijn veel meer bezig
met andere verenigingen en communiceren en dat is teveel voor het huidige bestuur en
met name voor de Praeses , waarom deze taken dan niet onderverdelen in het bestuur
zelf?

Hiervoor werden deze communicaties niet gehouden, nu dit bestuur het wel doet, zien
we dat dat nodig is. Op veel evenementen is er goed winst gemaakt doordat vele andere
verenigingen meededen. Er is veel toe te voegen aan de vereniging door het bijvoegen
van de extern.
Bob: Is het wel echt nodig?

Ja, Albert heeft dit jaar genoeg tijd gehad naast zijn studie, maar het kostte alsnog wel
enorm veel tijd. Nu zijn we een uitzondering, wat niet slecht hoeft te zijn, maar er is een
reden waarom de Extern er is.
Robert: Hoe staat het nieuwe bestuur ertegenover?

Anoma: Er is gemerkt dat Albert zich enorm heeft geprofileerd, veel evenementen en
contacten opgedaan, ook CaSSa en LUF. Een Extern is dan gewoon een handige
toevoeging, Praeses en Extern is overkoepelend.
Annet:
Ik ben niet tegen de herindeling, ook niet tegen het weghalen van de Korea Assessor.
Goed dat er dingen worden veranderd, maar men moet wel even nagaan of het ook
goed gaat zonder dat het hele bestuur wordt omgegooid. Men kan zelf wel een
duidelijke structuur binnen een bestuur aanbrengen, dus Extern is misschien niet nodig.
Krijgt de extern ook een eigen commissie?

Elke commissie heeft wel sponsoring nodig, die sponsoring komt onder één acquisitiecommissie. Deze is wel minder actief, maar voegt wel vaak dingen toe.
Annet:
Commissie is dan misschien niet handig, het kunnen doorgeven van informatie aan één
persoon als aanspreekbaar is beter dan een hele commissie. Ik zou de commissie dan
niet doen.

Duidelijk, goed punt. Bij SVS had elke acquitsitie-commissielid een eigen taak, meer als
ondersteuning, maar we zullen dit in overleg nemen tijdens de volgende vergadering.
Eén verantwoordelijke is inderdaad wel het handigst.
Arthur:
Sponsoring, wat houdt het eigenlijk precies in?

Bijvoorbeeld voor de reiscommissie: sponsoring voor de leden door de acquisitiecomissie. Er is mail uitgegaan naar vele bedrijven, dit is een indirecte handeling. Fondsen
voor beetje reclame. Het moet effectief voor voornamelijk de leden zijn, anders is het niet
effectief.
Bob:
Wat is precies de functie van de Extern?

Financieel, inhoudelijk en contacten, het kan heel veel werk zijn. Last is erg groot.
Doelstelling moest misschien wel duidelijk gemaakt worden.
Hoe is het financieel nu met Tanuki?

We staan er redelijk voor, we zijn niet het rijkst, maar komen ook niet tekort. Bij het
nieuwe gala is er zelfs winst gemaakt.
Annet:
Zijn er al bedrijven voor de JCD?

Nog niet, Manon regelt het. Komen in ieder geval al een paar bedrijven die wij wilden:
Sushi Ran en de ambassade zijn al geregeld, de datum wordt waarschijnlijk 4 juni.
Robert:
Wat is de rol van Tanuki op Career day?

Waarschijnlijk zullen we dezelfde rol vervullen als vorig jaar.
Annet:
Het niveau van de JCD leek teveel op HBO vorig jaar, wordt daar dit jaar iets aan gedaan?

Klopt inderdaad. Voordeel is dat de Alumnikai dit keer ook komt, dus zal het meer op
WO niveau gericht zijn.
Carmen:
Anoma wordt dus Praeses, behoudt hij ook de website?

Nee, dit zal Steffen gaan overnemen. Hij zal in Japan door Anoma ingewerkt worden.

Arthur:
Journal wordt ook al overgenomen door Steffen…?

Nieuwe bestuursleden worden vooral door Anoma ingewerkt in Japan. Daar zullen ze
misschien één keer in de week ontmoeten om hier duidelijke afspraken over te maken en
ze in te werken.
Bob:
Wat zijn de activiteiten voor de komende tijd?

RIP met Japanse docenten en misschien wat docenten van Korea. Beroepenavond komt
niet vanwege gebrek aan sprekers. Asia Night met karaoke en mede geregeld door
Duivelsei komt ook nog ergens de eerstvolgende twee maanden. KCC met tripjes naar
Amstelveen en misschien Japanse tuinen. Tampopo wordt misschien nog geregeld met
ramen.
Arthur:
Tijdens speechcontest heb ik een Japanner leren kennen van de Japanese school of

Rotterdam. Dit is een school waar basisscholieren uit Japan les krijgen in het Japans.
Aantal jaren geleden zijn er uitjes gepland met die leerlingen en Tanuki, dit is blijkbaar
weggezakt. Kan hier nog wat mee gedaan worden?

Zal leuk zijn als dat weer geregeld zou kunnen worden. Wordt een punt voor de
volgende vergadering.
Annet:
Wat zijn de plannen van het nieuwe bestuur?

Anoma: Proberen om het bestuur en de vereniging transparanter te maken, iedereen
inzage krijgen met alles. Kleine reis uitbreiden, eerder naar Gent op een betere dag.
Betere samenwerking. Zal ook een halfjaarplanning komen. Draaiboek van elke commissie
zodat er een structuur is. Proberen om van Banzai een dochtervereniging te maken.
Steffen wil meer contact België met de Tomo no Kai.
Arthur wil meer inhoudelijk, waren veel feesten tijdens dit bestuur.
Bob: Hoe zit het met de statuten?

Er is om professionele hulp gevraagd bij een advocaat. Moet nog wat aangepast worden,
inhoudelijk is er niks mis, het is meer het definiëren. Maandag is er een gesprek geweest.
Carmen:
Zelfde DJ voor het feest is weer geregeld, wordt daar nog iets aan gedaan?

Was inderdaad beetje een chaos in de feestcommissie, is inderdaad een constant
probleem. Hopelijk wordt dat bij het volgende feest beter.
Einde

