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Board period 2016-2017, 25th board of GAOS 
Secretary: Carlijn Snoek 
 

Eerste vergadering 25e GAOS bestuur - 02/11/2016 
Aanwezig: Bart, Stijn, Jasper en Carlijn (Jim afwezig, heeft stage) 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS room 
Geopend: 11:24 
 

1) Eerste activiteit: datum, wie, kosten. VrijMiBo: 11/11. Casual, gratis bier, snacks. Gefixt 
aantal gratis bier? Begint om 5, eindigt rond 8. Geen facebookevent, post in de GAOS pagina 
en groep over de VrijMiBo, lekker casual. AP Jasper: evenement van GAOS Amsterdam 
pagina in de sv GAOS groep. 

2) Bierinkoop. Bart regelt bierinkoop, AP Bart: Checken of ie al bier kan bestellen vandaag, zo 
ja, doen. Zo nee, bankpas Jan? Als het bezorgd wordt: wie er toevallig is. 

3) Taakverdeling bespreken. 
4) Beginnen met inkoop en verkoop van materialen. Stijn regelt dit. Merchandise doen we 

nog niks mee. Jacks? AP Stijn en Jasper: voorraad checken. 14? 1 sweater, 1 loep duur, 7 
boeken. 

5) Bestuurskleding. AP Stijn en Bart: bellen en even langs bedrijf (Vector Textieldruk) om te 
checken voor outfits 11 uur. Donkere trui (navy?) met wit logo. Ook positie in het bestuur + 
bestuursjaar erop. Vector textieldruk wordt waarschijnlijk het bedrijf. AP Jasper: logo met 
“lege” achtergrond krijgen, ipv wit. 

6) linkedin update, wie? Kopiëren van andere verenigingen. Pagina is nu Bestuur GAOS, moet 
gewoon GAOS worden. Jasper. 

7) instagram, wie? Stijn. Mooie foto’s van veldwerk, borrels. Hashtags creëren. #instaGAOS. 
Spanje is 17 april, in week 3-7 april (voorkeur vrijdag) combinatie van vrijmibo en material 
sale borrel en eerste insta photo contest lanceren. Persoonlijk via je account posten met de 
hashtag. Prijs fotowedstrijd: veldwerk inkopen worden vergoed + foto komt op de 
achtergrond van de website. Ook fotowedstrijd met Luxemburg: 22 mei? Minimaal 1x per 2 
weken posten. 

8) Twitter. Doen we niks mee. 
9) Facebookpagina, wie? Jasper. Iedereen heeft toegang. Wat moet erop? Korte samenvatting 

van wat we zijn. Nederlands en Engels onder elkaar. Agenda toevoegen en alle events erin 
zetten, up to date houden. Als het lukt, alle evenementen posten vanaf die pagina in de groep. 
AP Jasper: logo van fb pagina moet kloppen.  

10) Bedrijfsvacatures enzo op fb pagina. Niet te veel posten. Moet een max zitten aan 
bedrijfsposts. Max. 1 per week 

11) Ledenmail. AP Carlijn: template voor maken. Belangrijkste communicatie met leden, lekker 
direct en overzichtelijk. Wel mooi als het gelijksoortige layout en look heeft als de website. 
Wat moet erin? Dear members, intro nieuw bestuur. Fototjes erbij. Upcoming events 



(vrijmibo, research workshop drinks) van de komende maand. Eerst de facebookpagina up, 
dan link erin zetten. Noemen dat er een nieuwe website komt. Reminder tussen 23 nov en 11 
dec vote for future governance model van de UvA. verkenningscommissie democratisering + 
link naar website. Vacature neerzetten voor buitenlandreiscommissie, lustrumco, almanakco 
en sponsorcommissie. AP Stijn, Jasper en Carlijn: Maandag 7 november: facebookpagina 
ready to go en eerste ledenmail uitsturen. Eerste instapost. 

 
Korte pauze voor lunch halen: 12:19 - 12:30 
 

12) BVO. 9 november, Bart en Jasper gaan. Ook feest die avond van congo.  
13) Lunch met decaan. 16 november rond lunchtijd (12-13?). Bart en Stijn gaan. 
14) Betabesturenweekendcommissie. Jasper. Wordt geïntroduceerd tijdens BVO. 
15) Webcommissie. Daniël doet mee. Bart werkt er ook aan. Uurtje met Daniël en Rúna zitten 

voor het overzetten van het domein enzo.  
16) Sponsorcommissie. Handig als Jim daarin gaat, omdat ie ook de sponsor van Wareco heeft 

geregeld. AP Carlijn: Tim Grandjean benaderen. 
17) Buitenlandreiscommissie. Stijn gaat erin. Vacature in eerste ledenmail. 
18) Bedrijfsbezoek ecoselect. Voor Jasper en Stijn. AP voor Jasper: mail opstellen voor Martijn. 

Zou mooi zijn als het bedrijfsbezoek redelijk snel kan gebeuren.  
19) wvttk. 

Bas wordt huisfotograaf! 
Jasper gaat om 18:00 naar de lustrumvergadering. 
Henk-Pieter: er worden nog mensen gezocht voor de lustrum- en almanakcommissie. Is in 
november 2017. 
Pakketjes beneden ophalen. 
Volgende vergadering over cobo praten. Sluiswacht als locatie? Jim kent ook een eigenaar 
van een kroeg? Thema? Elk bestuur ander thema!  
Volgende vergadering ook foto bespreken. 
A4tje met alle nummers ophangen naast telefoon. 
AP Carlijn: google calendar maken en delen 

 
Einde vergadering: 12:51 
 

Vergadering - 11/11/2016 
Aanwezig: Bart, Stijn, Jasper, Jim en Carlijn 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS room 
Geopend: 11:13 
 
AP check van vorige vergadering: 
Bankpassen moeten nog geregeld worden 
Textielbedrijf: prijzen vielen tegen. Het logo dat ze voor ons maken kost 40 euro omdat ze een 
zeefdruk moeten maken. Zou neerkomen op 27 euro per trui, en niet hele goede kwaliteit trui. Andere 
optie: losse trui kopen en zelf bedrukken met stempels van vorige bestuur? Misschien trui via ASOS 
kopen. AP: Bart en Stijn gaan daar nog even achteraan.  



Eerste instapost: HP en Maarten willen bier en toegang op mederwerkerspas. AP allemaal: even over 
hebben met HP en Maarten tijdens borrel. 
AP Carlijn: Tim Grandjean benaderen voor sponsorcommissie.  
Ecoselect: geen reactie gehad. Jasper gaat nog een keer berichten. AP Stijn: dinsdag op werk even alle 
voordelen van een samenwerking promoten. 
 
Bestuursbeurs aanvragen 
Moet voor 30 november, gaat Pieter doen. Jim stuurt vanmiddag Pieter even een appje. Bart heeft het 
met Pieter gehad over die scheefloop. Over 3 jaar moet het weer kloppen. Dus voorstel: wij en 
komende 2/3 jaar beetje inleggen om het uiteindelijk weer gelijk te laten lopen. Zou 93,75 euro per 
persoon per jaar kosten. Niemand is ooit achter de bestuursbeurs aangegaan om te kijken of we het op 
een of andere manier terug kunnen krijgen. We zouden een mail kunnen sturen naar de bestuursbeurs 
over onze situatie, met de bètafusie enzo en of we die gemiste beurs met terugwerkende kracht terug 
kunnen krijgen. We kunnen het ook laten, omdat het nog redelijk ver weg is en waarschijnlijk de 
beurs groter wordt naarmate het ledenbestand veel groter wordt met de fusie met GeoVUsie.  
 
Website 
Moet even echt gebeuren, in verband met sponsordeals. Afspraak met Runa moet worden gemaakt om 
de data overdracht uit te voeren. AP Bart: afspraak met Runa maken. Kost te veel tijd, dus we moeten 
iemand vinden die er tijd voor heeft. Daniel heeft interesse, maar gaat wel heel veel tijd in zitten. We 
moeten er ook daarom wel iets voor teruggeven, zoals biertegoed. Bas zou ook geschikt zijn, ivm z’n 
interesse in design enzo. Casper misschien ook contacteren, want computer skills. AP Stijn: de 
website makings overzien, weten wat erop moet komen enzo. Stijn of iemand neemt contact op met 
Bas, Daniel en Casper tijdens borrel bijvoorbeeld. Ook contact opnemen met Runa, doet Stijn.  
 
Study abroad commissie & andere commissies 
Carrie Thomas, Fleur van Crimpen, Sascha Nijdam? Stijn gaat ook in de commissie. In februari moet 
er echt een plan op tafel liggen. Ding op fb: voor bepaalde commissies promoten. 
Voor in de kamer: een lijstje met commissies en hun leden. 
De mensen die geinteresseerd zijn moeten even emailen, zodat we het zwart op wit hebben.  
AP Bart: iets op facebook zetten over commissies. 
Handigste communicatiemiddel voor commissie: whatsapp groep.  
Er moet een voorzitter zijn die meetings organiseert, dat is Stijn. Jim is ook betrokken als 
penningmeester over de kosten. 
 
Sponsorcommissie 
Jim is er sowieso bij. Enige commissie waar we echt goede mensen voor moeten hebben. Mensen 
screenen bij de borrel deze vrijdag (VrijMiBo) en woensdag (Research Workshop) voor commissies.  
AP nieuwe sponsorcommissie: sponsor factsheet verbeteren en up to date maken. 
 
Bier 
Het bier gaat redelijk hard bij de borrels. Gratis bier is te hanteren met niet al te veel opkomst. Laatste 
tijd worden de borrels heel goed bezocht, wat erg aantikt. Het is zonde van het sponsorgeld om alles 
uit te geven aan bier. We kijken de komende twee borrels even aan qua bierverbruik. Idee: limiet aan 
gratis bier en daarna betaald. Hoe gaan we dat limiet managen ivm koud bier in de koelkast? Hoe 



houden we dit in de gaten? 100 bier per borrel = 4 kratten en 4 flesjes = ongeveer 40 euro aan bier 
lijkt ons een goede limiet.  
Voor de BScs hebben we zat geld dus daar kunnen we gratis voor borrels voor organiseren, maar voor 
MScs hebben we minder geld, dus daarvoor is het handig om een limiet te stellen bij bijv de research 
workshop borrels.  
Ding over de limiet in de ledenmail zetten, alleen in het evenement even melden en uitleggen dat het 
geld naar andere evenementen gaat. 
 
Sponsor Wareco 
Geld is nog niet overgemaakt, maar factuur is wel gemaakt. Mooi, simpel factuur. Jim zet het factuur 
op de drive. 
 
Drive 
Drive is een beetje onoverzichtelijk, moet even georganiseerd en gestructureerd worden. AP Carlijn: 
drive ordenen, mapjes aanmaken enzo. 
 
Research workshop drinks 
Worden een beetje te veel “jokerig” en niet waar het voor bedoeld is. Het hoort iets officiëler te zijn 
omdat er ook docenten aanwezig zijn enzo. Ook daarom de bierlimiet. 
 
BVO update 
Bart en Stijn zijn deze week geweest. Is niks uitgekomen wat relevant is voor ons. Jasper zit in 
bètabroertjesweekendcommissie. Vindt waarschijnlijk ergens eind feb/begin maart plaats. 
Er komt ook een bètaweek aan, hebben wij in principe niks mee te maken, maar is wel leuk om heen 
te gaan. Komt nog een poster van. Om geld in te zamelen voor de dierenambulance = bierambulance. 
Brainwave: la chouffe op de tap yaaay!! 20 liter voor 90 euro. 
Er komen nieuwe glazen in de brainwave. 
 
Bestuursborrel voor alleen ons 
Jim biedt aan om bij hem te eten in de bolo. Woensdag 7 december wordt het.  
 
Koelkast 
Willen we nog een nieuwe koelkast? Ja! Willen liefst een grotere koelkast, maar moeten we rekening 
houden met energieverbruik. Mooie tweedehands koelkast gevonden voor 70 euro, maar best groot. 
Grotere koelkast past dan niet op dezelfde plek, komt dan naast de magnetron/voetbaltafel. AP Bart: 
mailen/bellen naar verkoper. 
 
Wintercruise 
Moeten een datum afspreken enzo. Kan niet gratis want boten zijn duur. Boot van Stijns vrienden kan 
waarschijnlijk voor 250 euro voor 3 uurtjes. Wij sponsoren vanuit GAOS wel wat geld, maar we 
vragen ook wat geld van de studenten.  
Drankjes: jäger, chocomel met beetje rum, pan met glühwein, thee, beetje bier. Hoe houden we alles 
warm? Jim kan misschien thermos units van z’n werk lenen. Vriend van Stijn heeft een boot met wc 
én verwarming. Zou dan voor 30 euro pp zijn. AP Stijn: vriend benaderen. We moeten even een 
kostenplaatje maken. Peilen hoeveel interesse er is. Max 10tje per persoon. We kunnen er ook een 
nieuwjaarscruise van maken in januari. Hopen dat de grachten niet dichtgevroren zijn. 



 
Planet Earth II screening 
Erg veel animo voor. Turingzaal zou heel nice zijn, maar sluit om 18:00 en zou dan 800 euro per uur 
kosten. UvA lijkt alleen ma tm wo toegang te hebben en zit eigenlijk altijd volgeboekt. C0.110 is 
misschien geschikt. Datum plannen. 30 november is een goede datum. 2 of 3 afleveringen kijken? 
C0.110 is die dag tot 17:00 gereserveerd op dit moment. AP Jasper: proberen die zaal te regelen! Via 
secretariaat-esc-science@uva.nl. Popcorn regelen en een kratje bier (50 cent per biertje). Niet in de 
mail zetten waar het voor is (ivm eten en drinken). Huren van 18:00 tot 21:00. Biertjes halen in de 
GAOS room in de pauze, want koud bier. 
 

- GAOS wordt gebeld door koelkast ding - 
Over de koelkast: waar we op hadden gereageerd is al verkocht. Er is een andere 
vergelijkbare, maar die is erg vergeeld… Andere beschikbare mooie voor 120 euro, A-label. 
Erg fijn allemaal, maar iets boven ons budget.  

 
(Jim gaat weg 12:33, moet IPCC lesgeven) 
 
Decaan lunch 
Niets in te brengen. 
 
CoBo 
Iets met oud bestuur plannen om dit te regelen.  
AP voor volgende vergadering: uitgebreider bespreken. 
 
Bulbo 
Geven wij alleen als die wordt aangevraagd door MSc studenten. 
 
In person introductie van GAOS bij bachelors 
BScs zijn moeilijk. Ze blijven niet graag na college en willen zo snel mogelijk naar huis. Jasper is erg 
geschikt om GAOS te introduceren want enthousiast en yay. Jasper gaat dus in z’n eentje kort praatje 
houden. Tweedejaars kan sowieso, derdejaars hebben IP of niet. 
AP Jasper: datum uitkiezen en regelen. 
 
Excursie organiseren 
Optie: excursie naar de ArenA voor de grasmat. Heeft Willem Bouten ontworpen. Heeft heel weinig 
bodem, grasmat is toch gezond.  
Wel erg specifiek, misschien eerst iets algemeners organiseren. 
AP voor allemaal: bij de borrel peilen wat succesvolle excursies waren zodat we een beetje weten wat 
leuk is om te doen.  
Bart, Jasper en Stijn gaan er zo nog even verder over nadenken.  
Maasvlakte zou ook leuk zijn. Barts moeder werkt daar als ecologisch consultant, dus goede kant dat 
we iets leuks kunnen regelen.  
AP Bart: contact opnemen! 
 
Wvttk 

mailto:secretariaat-esc-science@uva.nl


GAOS most wanted lijst hangt er, maar wat moeten we hiermee? Alleen Quirine Cohen moet nog 
betalen. Sascha kent haar, moeten we even via via regelen misschien? Bij haar eerste college!! 
 
Rondvraag 
Ongeschikt om op papier te zetten. 
 
Afsluiting: 12:44. 
 

Vergadering - 18/11/2016 
Aanwezig: Bart, Jim, Jasper & Carlijn 
Afwezig: Stijn, vanwege brakheid 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 10:28 
 
Notulen vorige week 
Truien zijn gekocht. Stempel moet nog geregeld worden. Jasper kan aan z’n vader vragen of ie iets 
met drukken ofzo kan regelen. 
Zeefdruk kost 40 euro per zeefdruk, dus dat zou een investering zijn, maar kan wel. 
Insta: geen bier geven. Chantagemateriaal: grote afdrukken van z’n selfies ophangen. 
Sponsordingen ecoselect: details van een contract zijn opgestuurd. AP Jasper: vragen over fulltime vs. 
werkstudent, wat daar precies mee bedoeld wordt. Jap gaat Martijn vandaag even bellen, even 
concreet maken. Daniel is erbij, Bas niet en Casper weet het nog niet helemaal. Jasper doet ook mee. 
Daniel wil graag webdesign leren, dus dat komt wel goed. AP Stijn: zsm mail sturen naar Runa en 
Daniel om een afspraak te maken voor website dingen. AP Jasper: oriënteren over website templates 
en daar ook even met Daniel over babbelen. 
Commissies: trip abroad commissie is vol. Sponsorcommissie nog niet. AP Carlijn: Tim berichtje 
sturen over spoco. Webcommissie: ook wel goed, maar als er nog iemand mee wil doen kan dat. 
Sponsor factsheet moet nog geupdate worden > AP Jim.  
Idee Jasper: template voor brieven enzo maken. Kop en voettekst. AP Jasper: template brieven enz. 
maken! 
Drive is gefixt. 
Stijn heeft met z’n vriend gepraat over die sjieke boot met verwarming enzo, was geen succes. Dus 
het wordt gewoon de boot van Stijns huisgenoten met wc waarschijnlijk.  
Planet Earth II screening: we kunnen het niet als een teringzooi achterlaten, dus geen bier en popcorn 
erbij. Popcorn en bier in de GAOS kamer. AP Jasper: bier en eten policy in het evenement delen.  
Maasvlakte II excursie: kan! Dan kunnen we met een ecoloog en iemand van havenbedrijf Rotterdam 
meelopen. Moeten een limiet stellen van +- 10/15 mensen. Even on hold zetten, want datum is nog 
niet echt afgesproken. 
Wareco: moeten binnen 30 dagen het bedrag overmaken. 
 
ECN klimaattop activiteit 
College regelen mbt Trumps verkiezing tot president en de invloed op klimaat. Misschien beter 
onderwerp voor betabreak dan voor GAOS. 
 



Activiteiten 
We hebben nu borrels en serieuzere activiteiten, maar we moeten ook gewoon leuke dingen samen 
doen die niet studiegerelateerd zijn. Surfen gaan we sowieso doen, maar is nu een beetje koud. 
Schaatsen zou leuk zijn, maar Jaap Edebaan is gesloten ivm issues. Zou vanaf 19/11 weer kunnen 
volgens de site. Natuurschaatsen zou ook heel mooi zijn. 
 
Bacheloractiviteiten 
Boris vond materiaalverkoopborrel een goed plan. We hebben 2000 euro. EHBO cursus moeten we 
regelen. Bijles moet ook even geregeld worden. IPCC zou misschien wel hulp kunnen gebruiken. AP 
Jim: iemand benaderen om te polsen of er behoefte is aan bijles bij IPCC. John ook even mailen om te 
vragen of het nodig is. Programming in Matlab heeft sowieso bijles nodig, begint in Januari.  
AP Jasper: praatje houden voor BSc studenten bij college, liefst volgende week. Jasper heeft al met 
iemand van BG gepraat, beetje introductie. Wat willen we vertellen?: uitleggen wat GAOS is, ook 
voor bijles, geodan, aardwetenschappelijke excursies etc, links met bedrijven, beetje mooi maken 
enzo. Zeggen dat we voor Spanje een materiaal sale borrel houden. Elke maand vrijmibo, research 
workshop drinks. Planet Earth II screening noemen. Klein powerpointje maken. Kijken we even 
allemaal door voordat Jap het gaat presenteren. 
BSc budget: EHBO, tutoring, excursie, material sale drink, MSc orientation. 200 euro voor BSc 
excursie beschikbaar. Voor derdejaars: net na minor (feb) hetzelfde introduceren.  
14 december is eerstvolgende Research Workshop borrel.  
 
Kerstborrel 
VrijMiBo: christmas edition. Woensdag 7 december! 9 december is Dune Management excursie naar 
Waterleidingduinen, dus dat komt erg slecht uit. Week erna is RW borrel, week erna is vakantie. In de 
beschrijving iets zetten over sinterklaas eindelijk weg blabla. AP Jasper: evenement voor kerstborrel 
aanmaken. Kerstversiering halen. Mensen zelf hapjes laten maken, contest. Wij regelen bier en 
versiering. Wij maken gluhwein etc. Kruidenbittertje bij binnenkomst. Jim maakt de gluhwein. 
Dresscode: ugly christmas sweater party. Naar intratuin op 6 dec bij Frankendael om kerstboompje te 
halen. Kerst playlist maken. AP Jasper: afspeellijst maken. Maakt evenement dit weekend evenement 
aan. Extra dingen in posts, dan krijg je meer likes/reacties dan wanneer je alles in het evenement zet.  
 
Schaatsen 
Gaan we regelen. Iets voor volgende vergadering. 
 
LinkedIn pagina 
Jappie heeft nu een groep gemaakt. Lijkt een gesloten groep, dat moet niet. AP Carlijn: nieuwe 
linkedin delen in mail.  
 
Lunch met decaan update 
Gore brownies. Capaciteit van SP is te laag, voornamelijk in tentamenperiodes. Veel HvA studenten 
en studenten uit Wageningen en Nijmegen (??????). Misschien standaard alle lokalen open ipv dicht, 
misschien 2 nieuwe noodlokalen. Over 2 jaar voor veel opleidingen numerus fixus. Congo en VIA 
opleidingen gaan deels van science park af, gaan naar de zuidas. En decaan komt langs om dingen 
over ruimtegebruik te bespreken, waarschijnlijk 5 december 14:00-15:00. 
 
Update bestuursbeurs 



Regelt Pieter allemaal. 
 
Sponsorcommissie 
Moet echt aan de praat komen. Ivana Post wil wel vanaf januari in de commissie. Tim Grandjean 
wordt ook nog benaderd door Carlijn. Jim gaat volgende week donderdag zelf ook aan de slag met 
dingen regelen. Bart heeft berichtje naar Ivana gestuurd. Tot die tijd helpt Bart.  
 
Onze CoBo 
Bestuursfoto: Bas wil vast wel foto’s maken (hopelijk).  
Moeten een locatie regelen. 400 euro staat apart voor de cobo. Eerst 300, dan pauze en 100 erbij 
gooien want wow we zijn zo leuk. Vanaf 19:00/20:00 ofzo. Moeten een pedel en pedelstaf en 
gastenboek regelen.  
 
WVTTK 
EGEA-GAOS borrel? 
Merch: gouden schakelketting met een GAOS charm eraan. 
 
Rondvraag 
Jasper: nieuwe doekjes kopen voor schoonmaken. Even naar Action voor schoonmaakspullies.  
Jim: Vo voor alle leden. 
Carlijn: Geen crepepapier over de TL buizen, ivm brandgevaar.  
Bart: Moeten we het stoplicht fixen voor gratis bier of niet? Alleen groen lichtje, rood hoeft niet. 
Misschien een soort slot ofzo bedenken zodat alleen het bestuur het licht aan en uit kan zetten. 
 
Sluiting: 12:02 
 

Vergadering - 05/12/2016 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart en Carlijn 
Afwezig: Jim, want hij moet z’n broertje helpen verhuizen 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 14:13 
 
Notulen vorige week 
Jasper moet nog BSc praatje houden. 
afspeellijst kerstborrel is nog niet af, maar Jasper is wel bezig. 
 
Planet Earth II screening 
Voor herhaling vatbaar. Volgend evenement met laatste 3 afleveringen. Is iets voor het nieuwe jaar. 
 
Borrel logboek bijwerken 
Niet helemaal bekend hoeveel bier er is gedronken naast het door GAOS betaalde bier. Er is voor 2 
kratjes betaald, verder onbekend. Waarschijnlijk ong 2,5 kratten gedronken. Uiteindelijk is bijna alles 
wel betaald. 
 



Tweedejaars praatje Jap 
Jasper moet echt even een datum prikken. Woensdag 7 december bij World Ecosystems presentaties 
17:00. AP Jasper: Annemieke mailen of dat kan en korte pitch voorbereiden. 
 
Ecoselect vacature 
Nog geen antwoord van Martine voor de vacature fulltime werkstudent. Vacature gaat op de fb 
pagina. Jasper stuurt link van vacature naar Bart. Bart stuurt ook een berichtje naar Lorenzo. AP Bart 
of Jasper: vacature op de fb pagina gooien. Jasper zet ook nog de PhD projecten van Birmingham op 
de fb pagina.  
 
Kerstfeest: IBED borrel? 
Handig als we een lijst opstellen met wat iedereen gaat maken. AP Jasper: poll in de fb groep gooien 
waar mensen in kunnen vullen wat ze maken. We houden 30 euro over van de bestuurskleding en 70 
euro van de koelkast aangezien die gratis is geregeld. Bij een IBED borrel kunnen we niet met sterke 
drank aankomen. Daarnaast komen er dan veel meer mensen, ook oudere mensen, die niet allemaal 
eten gaan maken. En zonder IBED geld hebben we alsnog een budget van 270 euro. Conclusie: het 
wordt geen IBED borrel. Bart en Stijn gaan Jäger in de kerstboom hangen. Bubbels als 
welkomstdrankje. Jasper regelt misschien nog een krans.  
 
Kerstboom 
Eis van Bart: mag geen klein kutboompje zijn. 1.50-1.75 minimale hoogte eis. Jasper en Carlijn gaan 
shoppen, en beslissen uiteindelijk. 6 december kerst shoppings. Er moet 2x bier besteld worden, want 
ook RW borrel 2 dagen ervoor. Stijn haalt Jäger flesjes voor in kerstboom. Er komen ook kransjes in 
de boom.  
Details voor kerst en begroting zijn te vinden in excel sheet op de GAOS Drive. 
 
Trip abroad 
Eerste vergadering gehad. Budget is 200 euro pp., waarbij max 1000 euro aan extra beurzen zijn 
ingecalculeerd. 100 euro GAOS, misschien wat van de BScs en we kunnen een beurs aanvragen. Plan 
moet ingestuurd worden voor 1 maart bij de alumnivereniging. 2 voorbeelden zijn beschikbaar. 
Maandag 12 december is de volgende vergadering. Stijn, Brooke en Fleur gaan een bestemming 
pitchen. Wordt of Slowaijke, Slovenie of Kroatie. Kamperen, eigen vervoer met als optie busje huren. 
5 á 6 dagen, omdat rijden best lang duurt. Ze willen via EGEA plaatselijke AW verenigingen 
benaderen om wat studiegerelateerde excursies/evenementen te organiseren tijdens de reis. Zal 
waarschijnlijk begin mei plaatsvinden. Doel maandag: datum en bestemming beslissen. Voor 1 maart 
moeten alle namen en het aantal studenten bekend zijn voor de beurs. Commissie is enthousiast en 
actief, dus heel fijn.  
 
Volgende evenement: RW 
Daarna kerstborrel, daarna vrijmibo. Enige wat we dit jaar nog zouden kunnen doen is schaatsen, 
maar dat wordt een beetje veel en kort dag. Leuker voor in januari. Stijn: boottocht combineren met 
VrijMiBi > VrijMiBoot! Dus dit zijn alle evenementen tot kerst. 
 
Volgende vergadering 
Volgende week donderdag. Even met Jim overleggen. 
 



Website update 
Daniëls voorstel:  
Daniël, Casper, Jasper en Carlijn willen alles 1 dagje platgooien en de nieuwe site erop gooien. 
Domeinen en subdomeinen zijn een beetje lastig. Als dat bekend is, kan alles gefixt worden. AP 
Jasper: MIHOSnet contacteren over dit probleem. 
Doel is: voor het einde van het jaar de site erop hebben, zou een mooie inluiding van het jaar zijn.  
 
WVTTK 
Nieuw koffieding  
Joël heeft de french press kapot gemaakt. Moeten we een nieuwe hebben? Niet meteen nodig… 
Alleen klachten van Dymphie so far. 
 
Kerstborrel 
Misschien vragen aan bewaking of we wat langer mogen blijven? Bart en Stijn zeggen nee, zal 
averechts werken. Plan voor daarna? Geen plan maken.  
 
Bestuursborrel 
Hebben we gepland om deze woensdag 7 december. Weinig tijd, erg veel evenementen. Handiger en 
leuker om uit te stellen tot na de vakantie met goed veel eten en bier.  
 
CoBo 
Moet ergens in januari plaatsvinden. Eerste borrel van het nieuwe jaar overleggen over budget, 
locatie, datum etc.  
 
Update BBW 
Geen update… 
 
Chocoladefontein 
Meteen bestellen zou wel handig zijn. 2 fonteinen zijn besteld via peerby. Carlijn heeft 29,50 betaald, 
wordt weer terug overgemaakt door de GAOS account.  
 
Rondje met de decaan 
Decaan heeft afgezegd. 6 december is ook niet handig, want dan is meneer de voorzitter Bart niet 
aanwezig. Bart maakt een nieuwe afspraak met de decaan. 
 

- WARECO HEEFT HET SPONSORGELD OVERGEMAAKT YAAASSS  -  
 
PhD projecten Birmingham delen op fb 
Morgen (6 december). AP Jasper: het delen in de facebook groep. 
 
Rondvraag 
Jasper: Robin de Koning moet nog geld overmaken voor taco mundo.  
Bar schuin maken. 
Zorgen dat iedereen bier voor november heeft betaald! 
 
Sluiting: 16:10 



 

Vergadering - 23/12/2016 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart en Carlijn 
Afwezig: Jim 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 15:35 
 
Vorige vergadering 
Korte pitch Jasper: komt in Januari. AP Jasper: even checken wanneer het kan en professor (Willem?) 
contacteren of het kan. 
Ecoselect: Martine is op gesprek geweest, even mailen naar ecoselect. Idee: per maand een overzichtje 
sturen met wie op gesprek is gekomen, tenzij er niemand is gekomen. AP Jasper: Martine contacteren 
om te vragen of het iets is geworden. Ook naar Martijn mailen voor afspraak over hoe we dat geld 
precies gaan regelen. 
Website domeinen en subdomeinen: Daniël en Jasper gaan het hopelijk in de vakantie fixen, yay! 
Uiteindelijk in het tweede semester up, maar waarschijnlijk eerder. 
 
Kerstborrel financiën overzicht 
AP Jim: overzicht maken van alle financiën: wat is eruit gegaan vergeleken met de begroting. Hoeveel 
is er in de RW borrel gegaan, hoeveel gaat er bij de VrijMiBo (23-12) uit? IBED geld etc.  
AP voor iedereen voor na de vergadering: bierdopjes in de fietsenrekken moeten we even opruimen. 
 
Winter canal cruise 
Boot met wc en verwarming. 
We hebben waarschijnlijk rond de 200 euro 
13 of 20 januari. Voorkeur gaat uit naar 13, want vrijdag = VrijMiBoot 
3 uur = 3.5 uur = 350 euro. 30 man is max. 
Eigen bijdrage moet zo laag mogelijk blijven, waarschijnlijk rond de 10 euro? 
Amsterdam Light Festival is nog t/m 22 januari. Zou misschien leuk zijn om dan in het donker de 
cruise te doen? 3 uurtjes zou top zijn, van 19:00 - 22:30.  
AP Jasper: Snel facebook event maken en delen! 
Geld moet van te voren overgemaakt worden. Jasper houdt dan bij wie er hebben betaald enzo.  
Bas wil foto’s maken! 
 
Website update 
Jasper en Daniël gaan in de vakantie eraan werken. 
 
Planet Earth II screening .2 
Gaat gebeuren. Zelfde locatie (ookal was het geluid een beetje gek?), zelfde tijd: 17:30, laatste 3 
afleveringen. Weer met popcorn en bier in de pauze.  
02-02-2016 planet earth 2.2! 
 
CoBo 



Jim moet daar ook bij zijn, want die CoBo is duur en hij moet die locatie ook regelen, want hij kon het 
misschien bij zijn werk doen. Eerste week van het nieuwe jaar vergaderen om dit te regelen (en ook 
bootcruise te regelen).  
 
Studiegerelateerde evenementen/excursies 
Oostvaarders plassen kunnen we in principe binnen een maand regelen. AP Jasper: Kenneth mailen. 
AP Bart: nog even met z’n moeder een plan op papier zetten over een Maasvlakte excursie. Zal wel 
moeilijker zijn, aangezien je dan misschien pasjes moet regelen enzo. AP iedereen: nadenken en 
beetje zoeken naar excursie dingen. 
Als we dit jaar 3 dingen regelen zou dat mooi zijn. 
 
Update BBW 
Oud bestuur gaat niet mee. Bart en Carlijn kunnen ook niet mee, want die gaan op skivakantie. Jasper 
is kok. Binnen GAOS kunnen er natuurlijk ook nog wat mensen mee, aangezien er van het nieuw en 
oud bestuur bijna niemand gaat. Jasper moet minimaal 1 avond redelijk sober zijn in noodgevallen. 
Heenweg op eigen initiatief, terugweg is er een bus geregeld.  
 
Trip Abroad update 
Bestemming moet nog gekozen worden, 2 opties staan nog open. 
Waar je echt naar moet kijken: temperatuur, want kamperen. Ivm temperatuur: niet een week in een 
tent, combineren met stedentrip in hostel ofzo. 
 
Bestuurskleding en foto 
We shoppen de gaos logo’s op de truien. Bas wil graag de foto’s maken. Zou heel nice zijn als dat 
tijdens die boottrip kan. 
  
Onderlinge communicatie 
Vergaderingen gaan voor andere dingen, het hoort er een beetje bij. Agenda is fijn, maar wordt vaak 
vergeten om erin te kijken. Als er iemand een vraag stelt in de whatsapp, gewoon zsm antwoorden.  
 
2e jaars vwo dag 
GIS studio regelen. Siesja moet nog antwoorden op de mail. 
 
Nieuwe cateraar en bulborrels 
Cormet is de nieuwe cateraar. Die moeten we in het nieuwe jaar even een mailtje sturen over ons en 
dat wij bulborrels regelen enzo. 
 
WVTTK 
Evaluatie van 1e 2 maanden? 
Ging wel lachen.  
 
Rondvraag 
Niks. 
 
Afsluiting: 16:39 
 



Vergadering - 09/01/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart, Carlijn en Jim 
Afwezig: niemand 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 11:04 
 
Vorige vergadering 
BSc pitch: AP Jasper: na de vergadering langs Willem om te vragen of het kan. 
Bachelor pagina op de website? 
Martine Ecoselect: Martine is langs geweest, en het was wel leuk, maar ze weet het nog niet. Jasper 
heeft nog geen reactie van Martijn, AP Jasper: vanmiddag nog even bellen. 
Oostvaarders plassen: Kenneth heeft nog niet gereageerd. 
Maasvlakte excursie: nu dat gaan regelen heeft niet zoveel zin en het weer is ook prut. We kunnen dit 
beter voor in maart of april organiseren. 
Andere excursies? Surfen. 
 
CoBo 
AP Jim: vragen bij die kroeg of het kan en hoe duur. AP Jasper: datumprikker voor ons vijven 
aanmaken.  
Budget is 400 euro.  
 
Website 
Wie gaat de website onderhouden? Gewoon de website commissie. Website op telefoon en kleiner 
scherm ziet er nog niet helemaal top uit. Het dropdown menu is heel groot. 
 
Losse e-mails van commissies? 
Webco heeft al een e-mail adres, sponsorcommissie moet ook even een e-mail aanmaken. AP Jim: 
e-mailadres aanmaken.  
AP Jasper: checkt bij mihosnet of we emails met @svgaos.nl kunnen maken.  
 
Sponsors 
Antea heeft nog niet echt gereageerd. Jim heeft er al een email achteraan gestuurd. Geodan is een 
beetje out of the picture, want de man met wie Bart zou bellen is op vakantie. Maar wel waard om nog 
even achteraan te gaan. 
Jim is over 3 weken klaar met stage en Ivana is bijna weer in Amsterdam.  
Mogelijke bedrijven die we kunnen benaderen voor sponsorschap: ESRI, Tauw, TNO, Royal 
Haskoning, LievenseCSO, Arcadis, Fugro, Sweco, Deltares, Witteveen en Bos, ECN. 
AP Carlijn: contact opnemen met Dirk over sponsorcontract en benadering sponsorcommissie.  
 
VrijMiBoat 
We hebben al 22 aanmeldingen.  
AP Jasper: reminder plaatsen in de groep. 
Drank en snacks: 
Qua eten alleen chips enzo, aangezien het net na etenstijd is.  



Stijn belt zo even met de verhuurvriend.  
 

11:30 pauze, Stijn belt de vriend. Vriend neemt niet op. Wel foto’s genomen van de 
windjacks. - 11:39 

 
Nodig qua draankjes etc.: 
150 blikjes pils: Dommelsch en Kornuit 
Wat fris 
Gietpak 3L rood, 1. 
Chips, borrelnootjes ofzo.  
AP Jasper: zet bij de reminder wat er is, sterk moet je zelf regelen.  
 
BVO 11-01 
Stijn gaat met Jasper of Carlijn.  
 
Bier bestellen 
Gewoon 10 kratten bier bestellen, als voorraad. 
AP Jasper: fb event aanmaken voor RW drink.  
Na de vergadering bestellen. 
 
Planet Earth II.2 screening 
Was gepland op 2-2, wordt waarschijnlijk 8 feb. 
 
Welcome drink nieuwe studenten 
Begin nieuwe semester. Albert mailen over wanneer dat precies is. AP Jasper: mailt Albert over 
wanneer het precies is en wie het dan zijn. Dan kan Albert ook noemen dat er een borrel wordt 
georganiseerd.  
 
VVFG pubquiz 
Dinsdag 17 jan is VVFG pubquiz in de Nieuwe Dikke Dries.  
AP Carlijn: fb groep berichtje maken over pubquiz. 
 
Kamer dingen 
Kerstboom moet weg. 
Oude koelkast houden we. 
 
Koffie commissie 
Fleur van Crimpen wil erin. Brook Woodman mag ook toegang, Carrie Thomas.  
AP Carlijn: even vragen of ze in de koffie commissie willen en mailt meneer Wormmeester over 
toegang voor deze mensen.  
 
Hall of fame op de website 
Alleen ereleden met foto’s erbij, met reden waarom. Geen winnaars van traploop en fotowedstrijden, 
dan is het minder speciaal om in de hall of fame te komen. 
 
LinkedIn groep 



Moet openbaar gemaakt worden.  
 
Cash storten 
Met de recente inbraken is het wel prettig om een deel van het cash te storten. Kan alleen pas als de 
ING is overgezet. 
 
WVTTK 
Education board 
Er is 23 januari een vergadering. Als er nog dingen zijn, kan dat voor die datum gemeld worden. AP 
Jim: iets in de fb groep zetten hierover. 
 
Rondvraag 
Jim: iedereen lekker geslapen? Jep. 
 

Afsluiting: 12:21 
 

Vergadering - 25/01/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart, Carlijn en Jim 
Afwezig: niemand 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 10:15 
 
Vorige vergadering 
CoBo: kan niet bij de kroeg van Jim. Jasper heeft nog geen datumprikker gemaakt. Na de vergadering 
gaan we even een datum plannen. 
E-mails commissies: nog niet gelinkt naar de gaosamsterdam gmail. AP Jasper en Jim: linken. 
Krat: vorige RW borrel hebben ze een kratje meegenomen, die moet nog even verregeld worden. AP 
Jim: Helena/Maarten even mailen over dit terugbetalen. 
 
OC 
Waarom heeft iedereen bij attendance van Dune Management een 8 gekregen? Zelfs mensen die nooit 
bij excursies, gastcolleges etc. zijn geweest. Even naar de OC mailen hierover. 
Alle MSc vakken worden 4-weeks vakken. Vinden we geen goed idee. 
 
CoBo 
Handigst op een woensdag of donderdag, ivm kroegen beschikbaarheid. 
Wordt donderdag 23 februari! 
AP Jasper: agenda kopen of Google Calendar aanmaken!! 
Bij Sluyswacht moet je voor beiden afhuren en pils te maken. Café de Koe is een goede optie. AP Jim: 
connect café de Koe deze week. 
Vanaf 19:00, tot iets van 22:00. 
Uitnodigingen versturen! AP Jasper: gaat dit regelen. 
 
Activiteiten van komende 3 maanden 



Na de vergadering even bier bestellen. Als we bestellen, opmerking erbij om oude kratjes mee te 
geven. 
Planet Earth II.II screening: lokaal is geregeld.  
3 maart Geodan case study: 10-15 man. 13:30: eerst presentatie van een uur. Dan 2 groepen met case 
studies, tussen 1.5 en 2 uur. Daarna borrel. AP Bart: even navragen of het in het Engels of Nederlands 
is. Moet een berichtje op de fb en website komen, zodra we weten of het EN of NE is. 
Vanaf maart kunnen we leuke buitendingen gaan plannen, zoals surfen, Oostvaardersplassen excursie. 
 
Earth Science career day 
Jasper gaat het delen, Carlijn zet het in de ledenmail. 
 
ING voor bankpas 
Jan en Berend moeten met hun pas mee om de account over te zetten. KVK inschrijvingen zijn 
binnen, die moeten mee + ID en bankpasjes. Wordt geregeld. 
 
Update Trip Abroad commissie 
15-20 mensen hebben zich al aangemeld voor de Trip Abroad.  
Zelf auto’s regelen moet wel lukken waarschijnlijk, anders een busje regelen, Jim zou die wel willen 
rijden. 
Waar en hoe definitieve inschrijving? 
Vóór 1 maart moet budget aangevraagd worden. Jim zal helpen met begroten. Maandag 30 januari is 
er weer een vergadering. Als je maar laat zien hoeveel geld je nodig hebt, hoeft niet heel specifiek. 
Lekker ruim begroten (waarschijnlijk ongeveer 1000 euro?). Misschien +-23 leden op de lijst zetten, 
dan mogen er nog wat mensen afvallen. Gaan Stijn en Jim over zitten. 
1 pagina pdf met kosten en verantwoording.  
 
Materiaal inkopen 
Loepen en messen moeten ingekocht worden vóór april. Jim gaat met Harry praten, aangezien hij een 
tijdje geleden goede, goedkope loepjes had gevonden. Opschuiven naar volgende vergadering, als de 
bankpassen geregeld te zijn. 
Van allebei ongeveer 30 kopen. 
Dit jaar met Tenerife veldwerk was er geen info over messen enzo kopen, moeten we dit jaar 
(september) wel doen!  
Moeten we ook even noemen bij de nieuwe masterstudenten bij de borrel. 
 
Februari starters 
Net behandeld. 
 
BBW 
Is een beetje collectief geboycot? Iedereen gaat met 12 mensen, GAOS met 3. Stijn, Jasper en Jim 
kunnen wel 1 dag gaan. Jim is al ingeschreven, maar vindt het ook prima om 1 dag te gaan. Ze gaan er 
vrijdag heen, en zaterdagmiddag weer terug. AP Jasper: met de BBW commissie overleggen over de 
prijs hiervoor. 
 
Bestuursbeurs 



Wordt geregeld door Carlijn. Bart heeft nog een recent document waarin staat dat ie recht heeft op 
studentenreisproduct, die kan gewoon meegestuurd worden. Deadline voor de documenten is 1 maart. 
AP iedereen: deze week documenten naar gaosamsterdam@gmail.com mailen. 
 
Bètadag 
16 februari. Peter en Pieter willen helpen. Vanuit de Bètadag krijgen ze betaald, maar is ook wel goed 
om van GAOS wat te geven.  
Thijs contacten om de GIS-studio te reserveren van 15:00-15:45, dus waarschijnlijk het timeslot van 
13-17.  
Moet wel even een module versimpeld worden.  
AP Jasper: Peter, Pieter en Thijs contacteren hierover. En Siesja mailen over dat het in de GIS-studio 
zal plaatsvinden. 
 
WVTTK 
Stijn krijgt nog 20 euro van kratjes van de vrijmiboat. 
Sophie is ingehuurd voor klizee COACH bijles voor de bachelors. Studenten leggen zelf 5 euro per 
uur in, GAOS legt 10 euro per uur in.  
Andere bijles activiteiten? Mod&Sim waarschijnlijk, gaan Bart en Jim regelen, want die gaan toch dat 
vak geven. 
Ivana berichtje sturen om te beginnen met bedrijven contacten. 
Stijn was met een bestuurslid van GeoVUsie aan het praten, zei dat Dirk van Hout van LievenseCSO 
heel toegankelijk is voor sponsoring. AP Carlijn: mail sturen naar Dirk met de vraag of onze 
sponsorcommissie hem mag contacteren.  
Huisgenoot van Carrie heeft nog niet betaald voor de VrijMiBoat. AP Jasper: contacteert haar om nog 
even 10 euro over te maken. 
Nog geen geld ontvangen van Geodan of Antea.  
Voetbal: bal kopen! Moet ook pompje bij.  
Website: sponsor factsheet moet geupdate worden. Pagina op de website met “Sponsor worden?”. 
Bart, Ivana en Jim gaan binnenkort even overleggen over het sponsor factsheet. 
 

11:45 vergadering gesloten 
 

Vergadering - 07/02/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Carlijn en Jim 
Afwezig: Bart 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 12:01 
 
CoBo 
Vorige keer datum afgesproken, maar Stijn en Jim gaan die avond naar Ajax, dus die kunnen niet.  
Nieuwe datum: 8 maart. 
Stijn en Jasper gaan de uitnodiging maken en versturen!  
AP Stijn en Jasper: vrijdag 10-02 uitnodigingen maken en bestellen 
AP Jim: de Koe contacteren over mogelijkheden. 

mailto:gaosamsterdam@gmail.com


 
Specialere inkopen 
Zou prettig zijn als je hier snacks kan kopen.  
Wat willen we verkopen: 

- bakjes noodles 
- zakjes chips 

 
Moeten ook nog wat bier inkopen voor borrels en planet earth II.II. 
 
Ook kopen: 

- voetbal + pompje 
- https://www.bol.com/nl/p/adidas-tango-rosario-voetbal-wit-zwart/9200000024569006

/?suggestionType=typedsearch  
- Pomp heeft Stijn thuis 

- pennen 
- schaar V 
- fris V 
- plakband V 
- keukenrol V 
- thee 
- koffie 

 
Raam in de deur 
Groter GAOS printen, zodat mensen een beetje kunnen zien dat GAOS hier zit. 
 
Materialen 
Jim heeft loepjes besteld voor ongeveer 1,50 per stuk. Zullen waarschijnlijk verkocht worden aan 
niet-leden voor 4 euro en aan leden 
Messen moeten ook nog besteld worden. 
Hamers zijn er nog genoeg. 
 
Bestuursbeurs 
Wordt geregeld, bijna klaar. 
 
Website meeting 

- Mooi eruit laten zien op telefoons en als kleinere schermen 
- Nieuwe homepage (niet 2 foto’s op elkaar) 
- Vertaling van sommige sponsor tekstjes 
- lijst met sponsoren onderaan pagina, sowieso homepage, maar misschien ook op elke pagina 
- tweetalige website 

 
--------------- 
Bart is er nog even, yay 
--------------- 

 
Idee: bier van de maand? 

https://www.bol.com/nl/p/adidas-tango-rosario-voetbal-wit-zwart/9200000024569006/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/nl/p/adidas-tango-rosario-voetbal-wit-zwart/9200000024569006/?suggestionType=typedsearch


Elke maand een andere speciaalbier om te verkopen, wat past bij de seizoenen.  
Groothandels verkopen speciaalbier wel veel goedkoper.  
KvK is geregeld, dus we zouden een pasje van bijv. Sligro kunnen regelen. 
 
Sluiting: 13:05 
 

Vergadering - 20/02/2017 
Aanwezig: Jasper, Bart, Carlijn en Jim 
Afwezig: Stijn 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 09:44 
 
Notulen vorige vergadering: CoBo 
Deel van de uitnodigingen moet nog op de post, komt vanmiddag. 
Vistaprint gaf echt supergoede service, aanrader voor volgende keren/afdrukopdrachten. 
De Koe is geregeld. 
 
Material sales 
Loepjes zijn binnen. 1,20 inkoop, voor hoeveel verkopen? Waarschijnlijk 2,50 leden, 4,00 niet-leden. 
Voor veldwerk kunnen we ze in pakketten verkopen, met mes en hamer.  
Messen moeten nog besteld worden. Messen zijn wel gevonden, bijna dezelfde als we nu hebben, 
dezen zijn 16 euro. 30 mesjes bestellen. Verkopen 17/18 voor leden en iets van 20 voor niet-leden. 
Moet ook op de website toegevoegd/aangepast maken. Loepjes moeten erbij. Er is nog 1 dure loep 
van 26 euro ofzo…  
 
Trip Abroad 
Zijn nu 17 inschrijvingen. De inschrijving is eigenlijk sinds zondag 23:59 19-02-2017 gesloten, maar 
alleen vandaag gaat ie nog even open om de laatste 3 plekjes hopelijk te vullen. Bart post een berichtje 
op fb met deze info. Dan heeft Stijn na vandaag nog genoeg tijd om het rapport op te stellen.  
Hoeveel auto’s? Marty auto, Carlijn auto, Dymphie auto.  
Als we 20 aanmeldingen hebben, hoeveel kost het dan? Ligt eraan wat je wil includen; eten etc?  
1 maart deadline voor subsidie aanvragen. 
 
Geodan bedrijfsbezoek 
Geodan is vol, yay!  
AP Bart: mailtje rondsturen naar de mensen die zich hebben ingeschreven dat ze mee mogen.  
Antea zou een goede volgende bedrijfsexcursie zijn, maar alles gaat eeeerg langzaam, ook sponsor 
dingen. 
 
Activiteiten 
Oostvaarders Plassen zou leuk zijn om heen te gaan als het een beetje prima weer is, zoals vanaf april. 
Jasper kan die man mailen. Als we een datumpje prikken en een max aantal studenten. 15 studenten is 
waarschijnlijk het handigst (5 bestuur, dan kunnen er nog 10 andere mensen mee).  Vrijdag 7 april 
stellen we voor als mogelijkheid. AP Jasper: mailen naar die man met deze optie. 



Tweede Maasvlakte wordt ook in die tijd, vanwege het weer. 
 
Sponsorcommissie dingen 
Jim heeft afgelopen week met Ivana gezeten, en ze maakt deze week een lijstje met bedrijven die 
benaderd kunnen worden. Deze vrijdag gaan Jim en Ivana weer samen zitten. 
 
Lente activiteit 
Ergens op een leuke plek met z’n allen bier drinken, met lekker weer. Wellicht bij ‘t Nieuwe Diep in 
het Flevopark. Wij kunnen het eerste rondje doen. Kan als editie van een VrijMiBo. 13 april, 
donderdag, voor goede vrijdag is een optie! 
 
Activiteit met commissies 
Met iedereen die in een commissie zit iets leuks doen als dank. Is beter om aan het einde van het jaar 
te doen, als de taken er een beetje op zitten.  
 
CoBo 
Uitnodigingen per post zijn verstuurd. Vandaag moeten we even de uitnodiging via de mail uitsturen.  
 
Material sales borrel 
In de laatste week van Digital Earth II, waarin ze de kaarten aan het maken zijn. Dinsdag 28 maart zou 
kunnen, dat is een erg rustige week. (Ze hebben de dag erna wel tentamen, dus is eigenlijk ook niet 
handig). Erna is Water Management en het Spanje vak tegelijk, wat best druk is. Jim geeft DEII, dus 
die zou even wat kunnen vertellen wat je nodig hebt enzo.  
Moet ook even in de groep gepost wordne. 
 
EHBO cursus 
EHBO cursus moet ook nog voor Spanje worden geregeld.  
AP Jim: Met Erik bespreken of we die EHBO cursus tijdens een van die laptop colleges kunnen geven 
met het doel dat hopelijk 1 persoon per groepje die cursus moet hebben gedaan. 
Voor de BSc studenten betalen wij het, want daar is budget voor. Is vorig jaar niet gedaan, maar er is 
redelijk veel geld voor BSc werving, dus kan prima.  
 
BSc borrel: scriptie onderwerpen borrel 
Borrel met begeleiders, in de IBED lounge als het kan. Zou fijn zijn als het geregeld is voordat 
Mod&Sim is afgelopen, zodat de studentjes daar nog een beetje warm voor gemaakt kunnen worden. 
AP Jim: Kenneth en Lieke mailen hierover, wat ze in gedachten hebben.  
 
WVTTK 
Geld bestuursbeurs 
Geld is binnen! 1 termijn, verdeeld over 5 studenten. Dan kan Carlijn documentjes opsturen. AP 
Carlijn: documenten opsturen. 
 
Rondvraag 
Niks.  
 
Afsluiting: 10:38 



 

Vergadering - 13/03/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart, Carlijn en Jim 
Afwezig: niemand 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 12:04 
 
Notulen vorige vergadering 
Alle AP’tjes gedaan en gelukt.  
 
EHBO cursus 
2e week april EHBO cursus. AP Carlijn: mailen naar reanimerenleren. Roosters checken, kijken of het 
tijdens ingeroosterde uren kan.  
 
Evenementen 

- Material sales borrel 
Datum moet geprikt worden. Is het handigst in tweede week van april, net als EHBO cursus. 
AP Stijn en Jim: messen kopen.  

- VrijMiBo “Helden van GAOS”  
Brasbrief gekregen van het oud-bestuur met de vraag (eis) om een vrijmibo te organiseren op de 
vrijdag na hun buluitreiking. Dit is prima, want dat waren we toch van plan. 24 maart dus. AP Jasper: 
fb event vrijmibo aanmaken.  

- 4 brasbrieven gekregen na afloop van constitutieborrel. AP Bart: BVO mailen over 
brasbrieven, pils etc. 

- Oostvaardersplassen excursie 
Kenneth bericht guy van staatsbosbeheer 

- surfen?  
In mei/juni in Zandvoort. Surfen, drankjes klappen, vliegeren, zandkastelen bouwen, alles is mogelijk. 
GAOS BEACH DAY. 

- Pre-trip abroad borrel 
28 april, vrijdag voor Trip Abroad is ingeroosterde vrije dag. Goede dag voor pre-trip abroad borrel. 
Soort laatste briefing, groepjes maken voor rijden. 
 
Mogelijke events 

- Pubquiz 
- Symposium/gastcollege. AP iedereen: zoek een spreker. Opties: Bob van der Zwaan, Jos van 

de Ven, Frans Peter Lam. > zomersymposium? 
 
Sponsoring 
Loopt nog niet zo hard. Sinds de aanstelling van de commissie is er nog weinig gebeurd, naast een 
lijst van bedrijven die in aanmerking komen. Jim gaat zelf start maken, volgende week is er met Ivana 
meeting. 



Van de Bron heeft ons ook gecontacteerd over sponsoring. Het contract zou dan inhouden dat wij 
alleen geld krijgen als ook daadwerkelijk studenten van GAOS worden aangenomen. Niet het 
allerluctratiefste contract, maar is prima. AP Jim: Van de Bron terugmailen over sponsorcontract. 
 
Trip Abroad update 
Gaat allemaal wel prima, maar er zijn wat problemen met de beurs. Tijdens het organiseren van de trip 
abroad is de deadline voor de beurs ineens verplaatst naar januari/februari, terwijl die eerst april 
ofzoiets was. Moet dus nog even naar worden gekeken, want in principe zijn we nu te laat voor de 
beurs (AUV). Hoe dan ook lijkt het me dat ze zo’n regel niet met terugwerkende kracht mogen 
rekenen, dus moet iets op te vinden zijn. Alles moet ook nog even goedgekeurd worden door de 
onderwijsdirecteur en Boris Jansen moet zijn aanbevelingsbrief nog schrijven. 
 
Moeten we iets meenemen qua apparatuur? Misschien overal langs de weg samples nemen en iets 
meten. Collector app? In die app kan je bijv aangeven hoeveel bier er is gedronken, foto’s kunnen 
erbij.  
 
WVTTK 

- Olaf de Haan heeft 12,50 betaald! Tirza van Nappen zit in het buitenland, is de enige van de 
most wanted list die nog moet betalen.  

- Er moet een stukje worden geschreven voor fotowedstrijd. AP Stijn: dat doen. Er moet een 
hashtag zijn, 1e, 2e en 3e plek, de prijzen bekend etc.  

- AP Carlijn: bulborrel regelen voor de 22e. WBS nummer van IBED doorgeven, niet die van 
ons. Even Runa contacteren over hoe dit precies moet, want was vorige keer niet zo 
succesvol. 

 
Rondvraag 
Carlijn: moeten we niet eens een ALV houden? Collectief antwoord van de rest: niet echt nodig.  
 
Sluiting 12:46 
 

Vergadering - 23/03/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart, Carlijn en Jim 
Afwezig: niemand 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 16:56 
 
Vorige vergadering 
Messen besteld, ze zijn betaald. Moeten nog opgehaald worden bij de Spar.  
Bart heeft BVO nog niet gemaild over brasbrieven enzo. Later bespreken. 
Sprekers voor zomersymposium: we hebben nog niet echt uitgebreid gekeken. Later meer. 
Stijn heeft een powerpoint gemaakt over de fotowedstrijd, is naar Jim gemaild.  
Bulborrel was een succes! Er is wat extra kaas en worst gekocht, omdat er weinig was voor veel te 
veel geld. Was rond 9 uur afgelopen, en er is veel over, yay! 
 



Materiaalverkoopborrel, EHBO cursus & fotowedstrijd 
Materiaalverkoopborrel is dinsdag 11 april. Wordt komende week geïntroduceerd, inclusief 
fotowedstrijd en nog even EHBO cursus. 
 
EHBO speelt Erik door. 2 groepen van 12. Er zijn 18 groepjes voor Spanje, dus op zich kunnen er 6 
GAOS studenten mee. Als zij elk 15 euro betalen (kost normaal 30), dan staan we quitte. AP Carlijn: 
berichtje op fb zetten over cursus. 
 
VrijMiBo 
Kijken of het lekker weer is, kunnen we eventueel buiten zitten. Wellicht eerste uurtje buiten en als 
het koud wordt, kunnen we naar binnen verhuizen. 
AP Jasper: print wat foto’s van de “Heroes”. 5 à 6 foto’s pp. 100 euro gratis pils, wat wijn, 6 zakken 
chips; zoiets.  
 
Volgende activiteiten 
Jasper gaat morgen (24-03) met Daphne praten over de Oostvaardersplassen excursie. 
T Nieuwe Diep borrel: donderdag 13 april was het idee. Stijn gaat dan naar Ajax - Schalke. Ligt er 
ook aan of er nog budget is, of dit te realiseren is. 
Vrijdag 28 april is een pre-trip abroad meeting/borrel. Is leuk om ergens anders te doen, om het idee 
van weggaan al een beetje in te brengen. Dit kan misschien in het Flevopark, of T Nieuwe Diep.  
 
Bierproeverij? Is redelijk makkelijk te regelen, bij Troost bijv of de Zeven Deugden, De Prael. 
 
Yol zou graag een ACD/GAOS borrel organiseren, vet leuk!  
 
Overzicht financiën 
Hoe zit het nu? Hebben we nog veel te besteden? We hebben tot nu toe minder besteed dan we hadden 
begroot aan het begin van het jaar, o.a. door het nieuwe bierbeleid met minder gratis bier (100). AP 
Jim: grove schatting van het huidige budget maken. We zitten nu rond de helft van het jaar (er al 
overheen), en het gaat eigenlijk goed. Grootste deel van het geld zit nog in het WBS-element. Dit geld 
wordt jaarlijks verrekend. Daar zit nu veel in, omdat het vorig jaar een beetje mis is gegaan met 
IBED/GAOS WBS-element. We staan nu 800 euro in de plus wat we hebben, maar niet op de 
rekening staat. Wordt verrekend aan het begin van het schooljaar: september. Dit geld pakken we van 
onze spaarrekening, en zetten we later weer terug als het WBS-element wordt verrekend.  
 
Voor het zomercongres willen we best wat geld neerleggen, een deel van dat WBS geld zou hierheen 
kunnen gaan. Hiervoor zouden we natuurlijk ook goede sponsors kunnen vinden.  
 
Jim had voor de bachelors 1200 begroot, maar daar krijgen we 2000 voor. Er blijft nog iets van 700 
over.  
 
Als we komend jaar 60 nieuwe inschrijvingen krijgen, zitten we boven de 150 studenten en krijgen we 
meer subsidie per student. Yaay. 
 
120 euro gerekend voor sportactiviteiten, 95 euro over. 



Er is 700 euro begroot voor RW borrels. Ze kosten nu 50 euro per borrel, zijn er rond de 8 in het jaar, 
dus daar blijft ook geld over. 
 
Mod & Sim bijles 
Mailtje gekregen van 3 studenten of er voor het tentamen een korte bijles/vragenuurtje geregeld kan 
worden. Bart vraagt Maarten of hij het misschien kan doen, hij kan niet. Vraagt daarna Runa.  
 
Trip Abroad 
Pieter heeft last-minute gecanceld. AP Jasper: gaat morgen bij de VrijMiBo morgen even peilen of er 
nog vervangers zijn.  
Hoe gaat het met subsidie aanvragen bij alumni fonds (AUV)? Deadline was dus verplaatst naar 
eerder. Deadline was dus eerst op 1 maart en is naar voren verplaatst: half november. We zijn dus 
kansloos om die subsidie te krijgen. Als de trip in juni was geweest, was de deadline wel op 1 maart 
geweest, maar dan is er niemand. 
 
Sponsors 
Wat zijn nu promising sponsors? 
Antea, Van de Bron, LievenseCSO, KOBO-HO. 
Nog meer opties: Metabolic, Fugro, Shell, TNO, Tesla, Tauw, PostNL, ESRI etc. 
 
GAOS feest 
Geen support vanuit GAOS, financieel enzo. Het is wel leuk dat mensen buiten GAOS dingen 
organiseren met het netwerk. Pieter heeft een DJ set, die kan ie meenemen, en dan kan zo’n feestje bij 
iemand thuis met iets van 40 mensen als je het goed promoot.  
 
Zomercongres 
Stijn denkt aan Jos van de Ven: hoofd sustainability bij Shell geweest, heeft nu allerlei startups in 
sustainable energy. 
Bart denkt Bob van der Zwaan. Misschien update over huidige staat van conference of parties, 
klimaattops etc. Ook Frans Peter Lam: is van TNO, heeft aan MIT gestudeerd. Wat echt top zou zijn 
is John Aldrin, maar is wel hoog gegrepen: was scientific advisor van Obama, professor Harvard, 
research center MIT, vriend van Bob van der Zwaan. 
Iets meer sterk aardwetenschappen zou ook interessant zijn, zoals Sebastiaan de Vet.  
Politiek? Binnenkort hebben we een nieuw kabinet, misschien interessant. Iemand van de VVD zou 
interessant zijn, aangezien je dan een beetje een discussie initieert.  
Oprichter Oostvaardersplassen: Frans Vera. Bioloog in ontwikkeling geweest. Daphne doet haar thesis 
daar, en kent die guys daar wel.  
Dit congres kan goed aan het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 plaatsvinden, bijv in de 
eerste week (4-8 september). In de Turingzaal zou leuk zijn. 
 
BVO brasbrieven 
Idee van Bart: hier in de kamer, iets van 100 speciaalbier bestellen, alle besturen uitnodigen.  
 
WVTTK 
Mogelijke nieuwe bestuursleden: Ivana, Jaleesa, Fleur van Langen en Maurits 



Er zijn ook best wat mensen van de bachelor die geschikt leken, dus dat gaan we binnenkort even 
peilen. Divers palet is belangrijk! 2 bachelors erbij zou erg goed zijn, voor diversiteit.  
Wat wij ook moeten doen is het gesprek blijven voeren om bachelors als leden binnen te krijgen. We 
moeten dat gesprek met Spectrum, IIS en Boris weer oppakken om de subsidie van Spectrum 
studentjes een beetje mee te pakken. Moeten we via wat meer officiële kanalen regelen, want 
Spectrum wil natuurlijk geen geld weggeven.  
Spectrum is meer een gezelligheidsvereniging, wij willen echt onze studietaak vervullen en daar 
hebben we geld voor nodig. AP Bart en Jim: wat dingen over onze studietaak op papier zetten en 
ermee naar Erik en/of Boris gaan. Is het handigst na Spanje, omdat we dan goede bsc-dingen hebben 
gehad, zodat Erik en anderen een beetje enthousiast zijn.  
 
Sluiting 18:07 
 

Vergadering - 07/04/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart & Carlijn 
Afwezig: Jim, is in Marokko 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 11:20 
 
Vorige vergadering 
Vervangers trip abroad: gelukt! Stephanya en Sophie gaan mee.  
 
DoMiBo/EGEA tosti lunch 
100 Hoegaarden gaat mee.  
Jasper neemt een koelbox mee.  
Wordt het lekker weer? Nee, echt verdrietig weer. Verplaatsen naar 28, combi met pre-trip abroad 
borrel. Die week zijn er toch al 2 andere borrels.  
EGEA tosti lunch: kan prima. AP Carlijn: Dymphie mailen hierover. Ruimte en tosti ijzers 
beschikbaar, Dymphie regelt de rest, domibo gaat helaas niet door.  
 
Spanje borrel 
Unlimited gratis pils. 
Op tafel dozen enzo uitstallen met hamers etc.  
Laptop op tafel met een lijst waar ze hun gegevens in kunnen vullen.  
Poster maken voor fotowedstrijd? AP Carlijn en Jasper: poster maken voor fotowedstrijd met: staat in 
presentatie die Stijn mailt.  
 
ACD/GAOS borrel 
Jim is er niet bij, dus we weten niet hoe we ervoor staan met geld. Laten we voor de volgende 
vergadering. 
 
The Shortlist 
Het is een soort informele linkedin waarin het een soort platform vormt voor verenigingen om aan te 
sluiten. Zo kunnen bedrijven de vereniging en leden zien, waar je een samenwerking mee hebt.  



Als wij lid worden, maak je een soort pagina/website, waar leden zich bij kunnen aansluiten en een 
soort CV kunnen maken op een meer persoonlijk en niet per se zakelijk level.  
Bart en Stijn zijn tegen: extra tussenpersoon (shortlist) die veel geld pakken. 2 je sponsorpositie wordt 
gek, omdat iedereen gebruik van je kan maken, en niet alleen bedrijven waar je een samenwerking 
mee hebt. Je gaat ook competitie krijgen tussen studenten. Wat juist de kracht van een vereniging is is 
een bepaalde status. Als je dan als vereniging iets regelt, kunnen alle studenten, ongeacht hun talenten, 
mee. Zo geef je dus een voordeel aan leden ten opzichte van andere studenten. Met the shortlist leg je 
deze goede connecties/persoonlijk contact.  
Bedrijven waar we al een contract mee hebben zullen het waarschijnlijk ook niet helemaal nice vinden 
als ze bijv worden gecontacteerd door the shortlist.  
Het enige wat het zou opleveren is geld, maar verder niks positiefs. 
AP Jasper: Annick mailen dat het m niet wordt.  
 
Trip Abroad 
Waarschijnlijk wordt het 275 euro pp. Woensdag is er een vergadering, dan wordt er ook een tweede 
informatiesheet gedeeld. 
Autos: Carlijn, Dymphie, Marty, Sophie en Fleur. 
 
Excursie Oostvaardersplassen 
Jasper houdt contact met Kenneth, maar krijgt geen reactie van de mensen van de 
Oostvaardersplassen... 
Docu De Nieuwe Wildernis screening: om mensen enthousiast te maken.  
 
Draaiboek 
Strak draaiboek van dit jaar voor het volgende bestuur. Een boek met alles wat wij nu doen, om bijv 
sponsorcontracten te onderhouden etc. AP iedereen: hier de komende weken even mee bezig zijn. 
 
WVTTK 
Nav EHBO cursus: EHBO kits meenemen op trip abroad? EHBO setjes verkopen! Ook goed om voor 
hier in de kamer dan die kit (die ook meegaat op trip abroad) te houden. Goede kit op bol.com 
gevonden voor 40 euro. AP Jasper: maandag EHBO kit bestellen. 
EHBO voor msc studenten: betalen of niet? Gratis voor iedereeeeeen. 
SLAAFS bier: is waarschijnlijk Holcher, vies. Vinden we wel een doel voor. 
 
Sluiting 11:58 
 

Vergadering - 12/05/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart, Jim & Carlijn 
Afwezig: niemand 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 13:05 
 
Vorige vergadering 
EGEA tosti lunch: EGEA betaalt. 



Annick geupdate over sponsoring? Joe, gedaan. 
Draaiboek: Nog niks aan gedaan. Chill om alvast wat aan te doen. 
 
Kleine EHBO cursus update 
Checken wie er heeft betaald. 
Wat probleempjes met certificaten. 
 
Flux BBQ 
Bart heeft met Yol en Anna Butter gepraat. Zij nodigen hun PhD studenten en docenten uit voor een 
BBQ/drankjes/party. Wij mogen wel met hun aanhaken. Zij hebben een muntjessysteem voor 
drankjes. Wij kunnen voor inkoopprijs muntjes kopen voor de studenten. Jap en Carlijn gaan het even 
met Anna Butter hebben over dat muntjessysteem.  
Jap en Carls regelen de BBQ. Jap en Carlijn moeten ook even proberen een BBQ plek te regelen en 
checken of dat uberhaupt nodig is.  
 
BVO 
Veel verenigingen willen graag een evenementje met ons organiseren, borrel ofzo. via en Congo 
wordt m waarschijnlijk niet. ACD is wel leuk.  
 
Trip Abroad 
10/10. Er is ongeveer 900/1000 euro over. Iedereen krijgt waarschijnlijk iets van 40 euro terug. 
Volgende week gaat Stijn met Fleur overleggen over gelddingen. 
 
Fotowedstrijd 
Volgende week zet Stijn alle foto’s op een rijtje, dan kiezen we de winnaar. Jim kan even in de drive 
checken wie er allemaal geld hebben overgemaakt, of iedereen al wel heeft betaald.  
 
WVTTK 
Oostvaarders plassen is gezeik. Maarten van Schie wil wel, maar er is geen reactie van de rest.  
AP Bart: checken voor maasvlakte II.  
 
Sluiting: 13:24 
 

Vergadering - 14/06/2017 
Aanwezig: Jasper, Stijn, Bart, Jim & Carlijn 
Afwezig: niemand 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 09:06 
 
Vorige vergadering 
Maasvlakte II: Bart heeft gevraagd. Kan wel, maar je kan het niet regelen en dat niemand dan kan 
opdagen. Met inschrijvingsformulier doen, dan weet je wie er komen en hebben mensen het gevoel 
dat ze echt moeten komen.  
Oostvaardersplassen wordt m helaas niet. 



 
BètaBreak 
Er komt een lezing van een nobelprijswinnaar: Steven Chu. Dit is heel cool, dus dat moeten we even 
promoten op fb. AP Carlijn: berichtje in de fb groep hierover.  
 
Flux BBQ en borrel 
Waarschijnlijk 2 BBQs, 1 voor vlees en 1 voor vega.  
Dutch weed burger: zou wel leuk zijn, maar is duur. AP Carlijn: even Floor vragen of dat kan of dat 
het alleen voor horeca is.  
Gratis booze, want er is veel geld over.  
Boxjes? Er komt waarschijnlijk overal wel muziek vandaan 
Zitplaatsen? Is wel fijn om statafels te huren. Kost rond de 9 euro. 4 huren.  
Ook gewone tafels (1 of 2) huren voor bij de BBQ.  
Plastic borden en bestek kopen, servetjes/keukenrol etc.  
Excel sheet maken met eten, prijs per ding etc. 
BVO: Carlijn gaat sowieso want moet notuleren, maar zou handig zijn als Jap er ook bij zou kunnen 
zijn om het over flux te hebben. Jap kan alleen het eerste uur vanwege een skype meeting 
waarschijnlijk.  
Brandblusser moeten we ook wel hebben.  
Jim kan misschien een grote bak coleslaw maken. 
Spelletjes: voetbal, frisbee, beach tennis.  
Bij de BBQ duidelijk maken dat het van GAOS is, dus we kunnen dat GAOS logo meenemen dat in 
de kamer hangt. Wieckse vlag meenemen en nooit meer terughangen? 
 
Trip abroad afrekening 
Iedereen krijgt 63 euro terug, maar Marty moet nog benzinegeld overmaken, dus daar wachten we 
even op.  
Zou leuk zijn als iemand een verslagje kan schrijven. Liefst binnen 2 weken vanaf nu, want dan kan 
het in de nieuwsbrief komen. AP Stijn: stukje schrijven of iemand vinden om het stukje te schrijven. 
Als al het geld binnen is stuurt Stijn een berichtje rond met hoeveel geld ze terugkrijgen. Hij vraagt 
Brook om het te schrijven.  
 
Geld: sponsoren en alles uitgeven? 
We hebben nog geld voor een IBED borrel: eerste borrel van het nieuwe jaar! 
We hebben onlangs gekregen: 

- 350 van LievenseCSO 
- 350 van Bodemtraineeship 

LievenseCSO wil ook een bedrijfsbezoek doen, zal ook nog +- 150 worden. 
Dit is in principe 850 euro extra, in totaal zitten we qua sponsorgeld al boven de 2000, meer dan het 
dubbele van wat we hadden verwacht.  
Ivana heeft niks gedaan aan de sponsorcommissie, dus die ligt eruit en gaat ook van de website af.  
We hebben geld boven verwachting. Het BSc geld wat we hebben uitgegeven, is nog van vorig jaar. 
Rond deze tijd krijgen we ook nog 1200 euro binnen van dit jaar.  
VVFG geld is 150, moeten we ook nog krijgen. 
Het Lustrum krijgt 900 van ons, dat is gespaard. Daarvan gaat 600 naar de almanak. Daar kunnen 
advertenties in. Jim heeft gevraagd aan HP of hij een opzetje kan maken van iets wat we naar de 



huidige sponsoren kunnen sturen. Dat heeft hij nog niet gedaan, dus daar komt nog geen geld 
vandaan. AP Jim: berichtje naar HP sturen of hij dit alsnog wil doen.  
AP Jim: berekenen hoeveel geld er ongeveer naar het Flux kan gaan, zodat we kunnen zeggen dat bier 
gratis kan zijn en we 5 euro vragen voor de BBQ. Ook een grove schatting maken van geld dat we 
100% zeker kunnen uitgeven aan extra events, zodat we alles kunnen opmaken.  
De lustrumcommissie wil graag ons geld hebben wat we over hebben (kosten die we niet hebben 
gemaakt etc.), maar daar staan wij niet achter dus dat gaat niet gebeuren.  
 
Bestuursdiner 
Voorstel Stijn: Renatos Osteria in Zuid, lekker pizza/pasta, wijntjes biertjes?  
 
Eerste event volgend jaar 
Eerste studiedag is 4 september, dus is er waarschijnlijk 1 september een intro talk. 1 september ons 
eventje doen is dan onhandig, omdat de mensen dan nog moeilijk te bereiken zijn.  
Varen is wel heel leuk om te doen.  
Eerste week eventje op een boot, om elkaar te leren kennen. Dan tweede week een borreltje om de 
docenten etc te ontmoeten, in de vorm van een IBED borrel. Dit kan in het kader van een RW borrel, 
maar dan een uitgebreide.  
AP iedereen: agenda maken van alle evenementen die we nog willen doen.  
Symposium: thema zou iets kunnen zijn van klimaat en energie. Bart kan via Bob wel wat contacten 
vinden waarschijnlijk, om leuke sprekers te vinden.  
Het symposium/de borrel van het symposium kan ook een IBED borrel worden.  
Symposium doen we in oktober, een herfstsymposium.  
Turingzaal moet geboekt worden, sprekers moeten parkeerkaarten krijgen. Als we dat in oktober 
doen, moeten we uiterlijk in augustus sprekers benaderen enzo.  
Is lastig om een goede datum vinden waarop veel mensen kunnen, aangezien het symposium overdag 
moet plaatsvinden. Het handigst is waarschijnlijk een vrijdag. Wat misschien leuk is voor een borrel is 
of het AK afhuren of de Polder. De Polder kan waarschijnlijk niet, aangezien ze gewoon eten serveren 
etc. en er tegenwoordig geen zaal meer is om afgehuurd te worden. 
 
Bestuur volgend jaar 
Zou goed zijn als er in het bestuur 2 mensen zitten van de bachelor.  
Jaleesa Schaap, Maurits Kruisheer en Fleur van Langen hebben we interesse.  
AP Bart: oproep doen op fb.  
 
Bachelor budget 
Jim heeft gesproken met Aukje en Boris, waren gigantisch positief: EHBO cursus, bijles. Over bijles 
hebben ze terecht gezegd: maar het is eigenlijk gek dat mensen bijles nodig hebben. Dat is niet de 
bedoeling, dus intern gaat de UvA overleggen over hoe ze daar zelf aan kunnen werken. Bart en Jim 
vinden het niet gek dat sommige vakken bijles nodig hebben, er zijn gewoon aardig wat mensen die 
niet op het bètaniveau zitten en dat wel willen, dat soort mensen hebben bijles nodig. Maar FPS gaat 
daar zelf ook achteraan. 
Elke Stokker: Jim gaat een afrekening maken voor haar vanuit de UvA zelf. 
AP Carlijn: een overzicht maken van de BSc activiteiten die we hebben gehad. 



We moeten de nieuwe FSR ook duidelijk maken dat we meer geld willen en het traject waar we in 
zitten. We krijgen per zomer 1200 euro ongeveer voor BSc budget. Die subsidie stopt op een gegeven 
moment, dus daar moeten we iets voor verzinnen. 
Bij excursies/bedrijfsbezoeken moeten we evt wat plekjes reserveren voor BSc studenten.  
Uiteindelijk zijn zij erg tevreden over hoe het gaat, maar zij kunnen ons zelf geen geld geven. Wij 
moeten zelf een case maken, waar boris etc achter staan, en dat aan de uva voorschotelen.  
 
Draaiboek 
Het draaiboek is een soort handboek van hoe moet je GAOS runnen met handleiding voor sponsoren, 
hoe EHBO cursus plannen, website etc. Carlijn is al begonnen met schrijven, de rest moet nog. 
Draaiboekoverleg inplannen, komt in de volgende vergadering. 
AP iedereen: A4tje wat je per maand hebt gedaan.  
 
Fotowedstrijd 
Winnaar is bericht maar hij heeft nog niet gereageerd. Hij heeft zelf niks van materiaal  
Jet krijgt 4 euro, zij had een loep gekocht. AP Jim: 4 euro naar haar overmaken. 
Is misschien meer geschikt om voor Luxemburg veldwerk te doen, omdat dan veel mensen veldwerk 
gear willen kopen.  
Stijn: niet te veel aandacht besteden aan het Spanje veldwerk volgend jaar, het is vruchtbaarder om 
meer energie te steken in Luxemburg, omdat dat het eerste echte veldwerk is.  
Luxemburg veldwerk is eind september/begin oktober. Dat moeten we op tijd plannen. AP volgende 
vergadering: hebben over de fotowedstrijd of eventuele andere dingen om te doen voor Luxemburg 
veldwerk. 
 
Website 
Website gaat lekker. Met de website commissie nog 1 meeting plannen voor de zomer. AP Jasper en 
Carlijn: website meeting plannen met Daniël en Casper. 
Iets op de homepage, nieuwe berichtjes.  

- nieuwe vacatures 
- flux festival 
- bestuursoproep? 

Nieuwe sponsoren (LievenseCSO, Bodemtraineeship) in de lijst, zij moeten allebei een eigen stukje 
schrijven voor op de sponsorpagina. 
Foto van de winnaar fotowedstrijd als achtergrond van de website! 
 
WVTTK 
Carlijn: officiële dingen voor einde bestuursperiode: reports etc. 
AP iedereen: checken wat gedaan moet worden vóór de overdracht met het nieuwe bestuur. 
We hebben nog veel speciaalbier, dat kunnen we bewaren voor Flux: Jopen en Hoegaarden.  
 
Rondvraag 
Jim: Albert Heijn bezorging komt om 12 uur. 
 
Afsluiting: 10:34 
 



Vergadering - 29/08/2017 
Aanwezig: Jim, Stijn en Carlijn 
Afwezig: Jasper is in de USA, Bart moet werken 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 11:15 
 
Intro dag grad school 1 september 
Intro van de hele grad school is op 1 hoop gegooid. Het begint om 3 uur. Tussen 17 en 17:45 kan 
GAOS iets vertellen. Stijn gaat dat doen, maar moet wel in de avond weg.  
Andere dingen willen zich ook introduceren: EGEA, OC, FSR. Dit zou op 2 momenten kunnen: 
maandag 4 sept 13-15 master courses - information by teachers of bij RW op 13 september. AP 
Carlijn: Harry mailen over mogelijkheid om 4 sept dat te doen, anders Kenneth mailen of het tijdens 
RW kan.  
AP Stijn: Erik mailen voor hoeveelheid tijd.  
Wat gaat Stijn vertellen? 

- Onze kamer, website, wat we kunnen betekenen voor studenten 
- Facebook groep 
- Veldwerkmaterialen (Tenerife, 13 sept na RW) 
- LievenseCSO bedrijfsbezoek 
- GIS conferentie zie mail 20/21 sept 
- Boottrip? 

- Voor tenerife 
- do 21 sept hebben ze van 11-15 presentaties. Daarna borrel? Boottrip? 

> 21 sept is ook GIS conferentie 
- Intro borrel  

- vrijdag 8. Nieuw bestuur is nog niet compleet 
- Lustrum 

 
Intro borrel: nieuwe studenten 
Vrijdag 8 september. Studenten hebben CP tot 17.00, daarna kunnen ze meteen door naar borrel. 
Moeten een AH bestelling doen voor biertjes en chipjes. VrijMiBo/introductieborrel 
Laptopje met inschrijvingsformulier erbij. 
Misschien nog wat spelletjes regelen voor enige activiteit zoals flip cup of twister ofzo, frisbee.  
AP Jasper: eventje aanmaken op fb.  
 
Nieuw bestuur 
Eerst mailen naar mensen die interesse hebben getoond, wat voor rol ze zouden willen hebben en of er 
mensen zijn met wie ze bestuur zouden willen doen. Daarna kunnen we een oproep op facebook 
plaatsen voor meer mensen evt. 
Wie hebben interesse: 

- Maurits Kruisheer 
- Fleur van Langen 
- Jaleesa Schaap 

AP Carlijn: mailen naar die drie. 



AP iedereen: even nadenken wie jij het liefst als je opvolger zou zien. 
 
Lustrum 
GAOS-lustrum cobo feest werd voorgesteld door de lustrumcommissie. Die cobo zou dan al 
plaatsvinden als het nieuwe bestuur pas 5 dagen ofzo in werking is. Misschien komen er dan niet zo 
veel mensen.  
 
HP zegt brief sponsoren op de drive, wil dat Jim dat gaat opsturen naar de sponsoren. AP Jim: mailtjes 
uitsturen. 
 
Registratiepagina lustrumactiviteiten website. Google form op fb werkt misschien beter, niemand gaat 
naar die website om te registreren. Daarnaast weten ze nog niet wanneer en waar welke activiteiten 
plaatsvinden, dus dit kan nog niet.  
 
Voor het bestuur is niet echt duidelijk wat er wordt verwacht tijdens het lustrum, alles gaat een beetje 
langs ons heen.  
 
Bijles klizee 
1 euro per student per uur als eigen bijdrage, de rest komt uit het bachelorbudget dat we van het IIS 
krijgen. Is vorig jaar geregeld door Jan Timmerman, en geld via Aukje Molenaar. Jim, Stijn en Carlijn 
begeleiden alledrie KliZee, werkcolleges danwel laptopcolleges. 
 
Draaiboek 
Profileringsfonds moet even goed uitgelegd worden, dat verandert na volgend jaar. Komend jaar 
wordt het vastgesteld, dus er moeten veel evenementen worden georganiseerd om het budget hoog te 
houden.  
 
Bachelor report 
Carlijn moet sowieso secretarial report maken met alle evenementen. AP Carlijn: ook een report 
maken van wat we voor de bachelors hebben gedaan. 

- Bijles KliZee 
- Bijles Mod&Sim 
- Materialen borrel 

 
Bachelors Luxemburg 
18/09 gaan ze naar Luxemburg, dat is een erg goed moment om veldwerkmateriaal te verkopen.  
Vrijdag 15 september zijn ze om 13.00 klaar. Vanaf 13:00 materiaal sale. AP Stijn: Boris mailen voor 
mogelijkheden om dit te introduceren in een werkcollege.  
 
Tenerife: na RW op 13 september kunnen de masters ook binnenlopen om spullies te kopen.  
 
Geld 
Jim moet echt eens een overzicht gaan maken. Er staat nu 1200 op de rekening, + 800 wat we nog van 
het WBS bestand moeten krijgen. + 350 van LievenseCSO.  

- Gaat ong 200 euro voor KliZee bijles vanaf. 
- Nog 2/3 RW borrels 



- Wat andere borrels, boottocht 
- Lustrum 
- VVFG moet hun jaarlijkse bijdrage nog betalen. AP Carlijn: Pieter vragen of hij maandag 4 

sept naar VVFG vergadering gaat. Zo ja, hem laten vragen of Dirk dat nog wil betalen. Zo 
nee, Dirk mailen.  

 
Sluiting 12:04 
 

Vergadering - 11/09/2017 
Aanwezig: Jim, Stijn en Carlijn 
Afwezig: Jasper is in de USA, Bart moet werken 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 11:12 
 
Vorige vergadering 
EGEA en FSR moeten zich nog introduceren, OC heeft zich geïntroduceerd. Waren veel 
aanmeldingen, yay! Worden waarschijnlijk Maurits en Fleur. 
Intro borrel geslaagd, maar waren niet erg veel mensen, ongeveer 25. Qua BScs was Sascha erbij.  
Jaleesa is misschien geïnteresseerd in PR/Events functie, maar heeft misschien niet zo veel tijd.  
Jim heeft naar sponsoren gemaild voor lustrum, Wareco wil sponsoren. AP Jim: Rene van Geodan 
mailen voor sponsorschap, goodiebag, etc voor lustrum. 
Vrijdag 13/15.00 komen de bachelors misschien nog materialen kopen, ookal hebben we afgelopen 
week al veel dingen verkocht. 
 
Boottocht? 
Met dit weer wordt dat niet echt leuk. We willen vrijdag 22 september wel iets leuks doen? Die 
vrijdag zijn ze vrij, dus waarschijnlijk gaan ze vrijdag al richting veldwerk. We hebben ook al een 
intro borrel gedaan, dus we doen wat als ze terug komen; als een welkom terug borrel. Ze komen 
terug in het weekend voor 9 oktober. 12 oktober (donderdag) is een goede optie. Dan hebben we nog 
wat meer tijd om iets te bedenken, want we hebben nog best veel geld dat we moeten uitgeven voor 
het einde van onze periode en willen een KNALLER. Joe 
 
KliZee bijles 
25 oktober hebben ze tentamen van de werkcolleges 
19 oktober hebben ze tentamen van de laptopcolleges. 
Er zijn nu al wel veel issues bij de werkcolleges, sommigen snappen er echt helemaal niks van. Maar 
bijles kan nu eigenlijk nog niet… Of wel? 
 
Bulborrel 
Carlijn heeft ze gemaild, die twee mensen hebben nog niet gereageerd of ze die bulborrel willen 
hebben. Als ze vandaag niet reageren, morgen nog een keer contacteren, misschien ook via facebook. 
AP Carlijn: berichtje op fb sturen en morgen nog een keer mailen. Morgen bulborrel regelen. 
 
RW 13/09 



Genoeg bier en snacks, hoeven niks te bestellen.  
AP Jasper: eventje aanmaken en promoten tijdens zijn skype call presentatie. 
 
BVO 13/09  
Bart moet naar BVO. AP Carlijn: Bart overhalen. Dan kan er nog 1 iemand naar BVO met Bart en 2 
bij de RW borrel zijn.  
 
SPringFest commissie 
Jasper gaat in de commissie, want er zal binnenkort toch niet echt veel te doen zijn en binnenkort 
nieuw bestuur, dan kan iemand die taak meteen overnemen.  
 
ESRI GIS Conferentie 
Woensdag afstudeerborrel + kanditour ACD en donderdag klizee laptopcollege. Jim en Carlijn 
kunnen dus eigenlijk niet gaan, helaas. Carlijn heeft mailcontact met Thijs gehad, en Thijs met ESRI, 
maar nog niks teruggehoord. Maar studenten kunnen gewoon een account aanmaken en zich zo 
aanmelden. AP Carlijn: berichtje in fb groep zetten. 
 
Mail Runa lustrumpagina website 
Runa mailde met het verzoek om een pagina op de website voor het lustrum te hebben, inclusief 
aanmeldingsformulier etc. AP Jasper: dit online gooien, Runa zelf google form laten maken. 
 
WVTTK 
Stijn: we moeten zorgen dat die nieuwe studenten lid worden en/of in de facebook groep gaan. Dan 
kunnen we ook een berichtje eruit gooien dat we een nieuw bestuur zoeken.  
Donderdag: mailtje eruit dat ze lid moeten worden. AP Carlijn: mail sturen (als ik weet wie er 
allemaal waren).  
 
Rondvraag 
Jim: hoe vinden jullie nou dat het zelf gaat?? 

Stilte. 
Jim: wij of het volgende bestuur moeten even zo’n pinautomaatje rekenen zodat studenten in de kamer 
kunnen pinnen voor biertjes of lidmaatschap, veldwerkmaterialen etc. 
 
Sluiting 12:18 
 

Vergadering - 09/10/2017 
Aanwezig: Jim, Stijn, Bart en Carlijn 
Afwezig: Jasper is in de USA 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 13:07 
 
Vorige vergadering 
Jim heeft René van Geodan gemaild over lustrum sponsorschap en goodiebag, maar we wachten nog 
steeds op een reactie.  



Bulborrel was geregeld en geslaagd. 
ESRI GIS Conferentie: Lorenzo is gegaan. Presentaties waren interessant, netwerken was een beetje te 
druk bij de stands. 
Lustrumpagina is online 
 
Geld uitgeven 
We hebben nog +/- 1000 euro dit jaar (t/m november) om uit te geven. 
Brainwave borrel wordt een IBED borrel.  
Wat zijn nog onze uitgaven: 

- pubquiz: leuke prijs, drankbon gratis, bitterballen, winnaar elke ronde een prijs, eerste rondje 
van GAOS 

- 2 RW borrels 
- Bijlessen 
- Lustrum 
- Brainwave borrel: pizza’s, chips 
- GAOS shirts? 

Wat geld overlaten voor het nieuwe bestuur, aangezien ze minder subsidie krijgen en ze zo meteen 
een goed evenement kunnen organiseren.  
 
Brainwave borrel vrijdag 
Thema: welcome back from fieldwork 
Via Brainwave kun je eigenlijk alle fusten krijgen. Bij de brouwerij direct halen zou goedkoper zijn, 
maar is een beetje kortdag, dus we doen het gewoon via de Brainwave.  
2 fusten normaal bier, 1 fust speciaalbier: Chouffe?  
IBED moet uitgenodigd worden.  
AP Jasper: vandaag fb evenement aanmaken. AP Carlijn: IBED uitnodigen.  
Eten moet geregeld worden: pizza’s regelen bij Spar, chips kunnen we ook meenemen.  
Tappers moeten ook geregeld worden, als er maar gewoon iemand achter de bar staat. Kan ook 
iemand zijn die gewoon zin heeft om even te tappen.  
We moeten de nieuwe studenten ook even warm maken voor die borrel. 
 
Nieuwe studenten 
AP Jim: mailt nieuwe studenten over het Brainwave evenement. In de mail moet komen: 

- wordt allen lid 
- Brainwave borrel 
- 1 plekje voor een beerpongteam 

 
Beerpongtoernooi 
Fleur en Maurits gaan, nieuwe studenten mogen ook nog een team vormen. > in de mail voor nieuwe 
studenten van hierboven.  
 
Boot met silent disco 
Koptelefoons zijn 4 euro per stuk. 
300 voor de boot, 120 voor de koptelefoons.  
> Is toch niet zo leuk eigenlijk, vervalt waarschijnlijk alsnog. Als het volgende bestuur het in de 
winter weer wil doen, kan Stijn helpen.  



 
Pubquiz 
Fleur van Crimpen heeft er nog eentje liggen, ready to go. Wel in het Nederlands, moet nog vertaald 
worden. Fotoronde, beestenbende, even inkomen (soort inburgeringscursus). Totaal 5 rondes met 15 
vragen per ronde. Tussenvraag/raadsel is ook nog leuk, zodat mensen tussendoor al iets kunnen 
winnen.  
Lust bij Stijn om de hoek: kan je dat gewoon aanvragen, alleen niet op dinsdag.  
Maandag 30 oktober 
Winnend team krijg de bon betaald + een schaal bitterballen ofzo. 
Min. 15 personen.  
AP Stijn: mailt de man van Lust om de pubquiz te regelen.  
Teams van 4.  
Zodra Lust bevestigd is, kunnen we het delen met de leden.  
 
GAOS merch 
Truien of t-shirts zouden wel leuk zijn, verder geen acties ondernomen om hier werk van te maken. 
 
Nieuw bestuur 
Sascha en Jaleesa mogen samen een bestuur samenstellen. 
Facebook: Sascha en Jaleesa zijn al geïnteresseerd (eerst even vragen), oproepje plaatsen.  
AP Carlijn: fb chat aanmaken met Sascha en Jaleesa > jullie hebben het meest duidelijk interesse. Of 
zij samen willen zitten om een team samen te stellen. Wij kunnen ook nog helpen mensen zoeken, fb 
post maken etc.  
 
Subsidie deadline 
Jim moet voor 2 november een financieel plan etc klaar hebben, dus het zou ook daarom handig zijn 
om dan een bestuur te hebben.  
 
WVTTK 
Afsluitend bestuursdiner bij Troost? Misschien 
 
Afsluiting: 14:04 
 

Vergadering - 30/10/2017 
Aanwezig: Jim, Stijn, Bart en Carlijn 
Afwezig: Jasper is in de USA 
Secretaris: Carlijn 
Locatie: GAOS kamer 
Opening: 14:15 
 
Vorige vergadering 
Brainwave borrel: was niet zo’n succes. Nog geen rekening gehad. 
Is er gemaild naar de nieuwe studenten die bij de borrel waren of ze lid zijn geworden? Nee. Er 
komen vanavond veel niet-leden quizzen, dus dan kunnen we ze meteen lid maken. Pinapparaatje gaat 
mee.  



Pubquiz geregeld? We betalen met cash uit het kluisje, dan is dat tenminste ook weg uit de kamer.  
Fb chat met Sascha en Jaleesa: gemaakt. 
 
Nieuw bestuur 
Er moet nog een 5e bestuurslid komen. Bas Voorhout is gevraagd, maar weet niet of er een antwoord 
is. Bas is dit jaar in het buitenland, dus dat wordt ‘m ook niet waarschijnlijk.  
Het huidige kandibestuur heeft wel moeite met een 5e lid vinden, daar moeten wij nog wel even goed 
voor rondvragen. Carlijn heeft Sanne Juch gevraagd, die moest er even over nadenken maar was op 
zich wel enigszins geïnteresseerd. AP Carlijn: vraagt Cynthia van Leeuwen en Charlotte Mallet ook 
nog. 
Vanavond bij de pubquiz nog even een effort maken om een vijfde bestuurslid te vinden.  
 
Pubquiz 
Veel mensen die komen zijn nog geen lid, kunnen vanavond lid worden.  
Prijzen? Fresh bags 2x pp., mogen ze zelf kiezen wanneer ze die claimen. 
Jaleesa neemt vanavond symobolisch 5 tasjes mee, dan kunnen ze die vullen wanneer ze willen.  
Ook nog even de lustrum pubquiz promoten bij de pubquiz voor een revanche of wat dan ook.  
 
Bestuursbeurs 
Is niet aan te vragen via de site die aangegeven staat, maar Jim heeft het gedaan via: 
https://uva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/uvabestuursbeurs 
Dat lijkt goed te kunnen.  
Volgens de website kunnen we uitstel krijgen aangezien ons bestuur aantreedt na 1 november, dus 
daar rekenen we op.  
Is nog een beetje de vraag of we het op onze naam moeten doen of het nieuwe bestuur, aangezien je 
kvk-inschrijving als bewijs van je bestuursschap nodig hebt en kvk overschrijven duurt wel even. 
Carlijn wacht even het antwoord van student service desk af voor uitstel.  
 
ALV 
Moet ingepland worden als we een kandibestuur worden. Is handig om voor 1 december te regelen, 
dus ergens na de lustrumweek.  
 
Lustrum 
Almanak is besteld, paperback.  
Wie gaan er? 

Symposium: jim, bart, stijn, carlijn 
Pubquiz: bestuursteam exl jap 
Eindfeest: waarschijnlijk ook 
Excursie: waarschijnlijk niet, wordt misschien gecanceld. 

 
Ondertussen is er uitgezocht hoeveel geld er nog in het kluisje zit. Er zit meer geld in dan erin zou 
moeten zitten volgens de berekeningen. De pubquiz wordt met cash betaald, omdat er genoeg is en we 
GAOS graag cashless zou willen zien, om dit soort onoverzichtelijkheden te voorkomen.  
 
Sluiting: 15:27 
 

https://uva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/uvabestuursbeurs


Meeting - 10/11/2017 
Present: Jim, Stijn, Bart, Carlijn, Carrie, Charlotte, Marty, Jaleesa & Sascha. Charlotte is late. 
Not present: Jasper is in the USA 
Secretary: Carlijn 
Location: GAOS room 
Opening: 17:15 
 
New board presents their functions 
Carrie: chair.  
2 vice-chairs, also share the job of treasurer > Marty and Jaleesa. Marty will go to Suriname for his 
internship, so Jaleesa will take over treasurer-related stuff from him and will therefore be the official 
treasurer. So, officially: Marty is vice-chairman and Jaleesa treasurer. 
Sascha: PR/events. 
Charlotte: secretary. 
 
Current board has a few points to discuss for the ALV 
How many bottles of champagne do we need? It would be nice to have 1 bottle of champagne for the 
new and 1 bottle for the old board. 
ALV will be on the costs of the new board and needs to be included in their budget. 
How much money is there? There will be 500 euros less subsidies this year, as the UvA wants to bring 
it slowly to zero... 
UvA study associations blocked the UvA-VU merger: which implies that the UvA board actually 
listens to study associations, which is nice! 
Total estimated income for this year is 6.000 euros until november 2018, included sponsorship deals. 
You will have to call and visit them and evaluate the past year. It is also goal to acquire more 
sponsors. The 25th board went from 150 to 2000 euros sponsorship money, yay! 
Do we have documents about last year? The 25th board went into it pretty much blank, but we have 
prepared some documents etc. in a “draaiboek”. 
Carrie will join Bart to BVO and lunch with the dean.  
At the symposium, some of our sponsors will be there. Carrie and Jaleesa will also be there, so they 
will be introduced to the sponsor contacts.  
 
Things that need to be settled in this meeting 

- plan date for ALV 
- for this, new board needs to prepare presentation with goals, with quite some details. 

Sponsors, events etc. 
 
Goals of the new board  

- have a drink specifically for interacting more with professors, e.g. when the new people start 
in february. Bart: you should approach them in person, because they are not very keen in 
general 

- more events out of science park, such as mountain biking. We need polls without choice! 
- Continue to grow the sponsorships. Another company visit would be nice 
- Tea break: where people could come during school hours and have tea 
- Work on the decor of the room 



- Wall of rocks: everyone brings in their favourite rock 
- a welcome, like a board with rules or whatever about the room. house rules like can I drink 

the tea 
- promote events in the room, maybe get a screen if we acquire enough sponsor moneys 

 
25th board: you need enough academic activities to have the subsidies from the UvA., such as 
tutoring. Keep in touch with the professors, they need to be involved. If you tutor without them 
knowing, they will be hurt. You should also plan a first activity: don’t need a date yet, but arrange 
something including costs etc. Also, always invite people personally, you really have to erachteraan 
zitten, or else nobody comes. Concerning sponsorship deal money: we haven’t found the limit yet.. 
Find it ;) 
Carlijn: spectrum has their own blackboard page as a study association, GAOS can try that as well. 
Stijn: find committees fast so you can start early with trip abroad, website etc. Also, go cashless! 
 
More points from the new board: 

- Maybe start a whatsapp group with involved/active people 
- couches: awkward and uncomfortable, but fairly expensive. The 26th board will explore 

possibilities of replacing/improving.  
- get bachelor students more involved. 

- problem presented by 25th board: students are usually involved at spectrum, then they 
are doing a minor (maybe somewhere else) and then they’re doing their thesis. 

- think it through well 
- there is 800 euros left from the 25th board of the bachelor budget, spend it wisely 

- do something like a post on fb to explain how to become a member, to involve new students. 
 
For ALV 
The chairman will have to present. You also really need to get people to come: we need 10% of the 
members to have a valid vote for the new board. To get more people to come it works well to arrange 
some food, pizza for example. We have decided that the ALV will be on 28 nov at 17:00. AP Carlijn: 
arrange a room. AP Jasper: create facebook event. 
 
Website 
Jasper will be most likely be member of the committee and a member of new board should also be 
assigned. Maybe Casper and Daniel also want to be in the committee again.  
 
VVFG 
Sascha will be the VVFG board member of the 26th board and will join Carlijn. Carlijn will join the 
meetings for one more year, als Sascha will then also continue to be in the board for one year after her 
GAOS board year, as the tradition goes. 
 
EGEA 
Sascha will also be contact with EGEA as PR/events board member. 
 
WVTTK 
Nothing. 
 



Rondvraag 
Question Marty: 
how much do we do with other associations? 

- Bart: would be nice to become more involved with other associations 
- Jim: via and Congo are not very interested bc they are so big 
- Bart: ACD is interested, so would be nice to organise something. Suggestions Bart: sp wide 

parties like SPringFest, Flux > get into it 
- Carlijn: Lustrum party on friday in the Brainwave is together with ACD, get introduced 

 
Question Sascha concerning sponsors: 
Do we know where alumni work? 

- new board wants to work with alumni > lulofs and get like a database with jobs and contacts 
of alumni 

- Bart: what is important is to start soon. Call lots of companies. Even if they are willing, it can 
take a long time to get everything arranged 

 
Closing: 18:27 
 

Meeting - 22/11/2017 
Present: Jim, Stijn, Bart, Carlijn, Carrie, Charlotte, Marty, Jaleesa, Sascha 
Not present: Jasper is in the USA 
Secretary: Carlijn 
Location: GAOS room 
Opening: 09:12 
 
How a meeting works 
Not really going into this now, you will see on the fly! 
 
General Assembly 
What we have so far: what we discussed at the previous meeting. Carrie divided their points into 
categories: study related, social, room atmosphere, networking/career, BSc involvement.  
Everyone will have a little section to present at the GA.  
There’s quite a lot of people who are supposed to come, the new board posted a photo with a lot of 
likes and have approached a lot of people in person to come.  
Jim made a general budget for the new board for the deadline of nov 1, Marty & Jaleesa are gonna 
work on a more detailed budget to present at the GA. AP Marty and Jaleesa: update budget for GA.  
 
Board scholarship 
One of the boards a few years ago forgot to request the bestuursbeurs, so there is a half year lag. 
Carlijn will arrange the bestuursbeurs, but the new board needs to apply for it personally.  
The half year lag could be fixed by taking money from the GAOS budget, but this is a lot of money so 
hasn’t been done before and is quite disputable… So for now, the half year leg will remain.  
 
Draaiboek 



The draaiboek will be done this week. Jasper wrote his part in Dutch, needs to be translated. Will be 
shared with the new board before next week! AP old board: finish all the pieces for the draaiboek. 
 
Kanditour 
When you become the new board, you can go around the broertjes and get shitfaced and make a fool 
of yourself. Would the new board like to do a kanditour? Collective no: will not be forced by 
teenagers to binge-drink.  
(proposal from Marty: Sascha could go with a gopro on her head and we can livestream) 
 
Constitution drink 
It’s nice to have a CoBo with the boards you’ll spend most of your board year with, so plan your 
CoBo good. You can ask at the BVO when would be a good time. 
All the board change on a different time. 
Have a nice bar, it’s very important to make a deal with a bar for drinks: you pay a minimum amount 
of money for beers, for instance 400 euros.  
There’s a trick of the trade: say too early the free beer is out (when it’s not actually out). Then you 
announce an “extra” amount of free beer to appear very nice and cool!  
After the set amount of free beer, the guests will pay themselves.  
You invite all your members, you need a pedel, pedelstaf, guest book.  
Bart explains how a CoBo works: 

- there should be a “pedel” with a “pedelstaf”: last year we had Lorenzo Turk and the trimmed 
cristmas tree stem. 

- there should also be a guest book 
- every item and board member can be stolen. The thieves will have to send a “brasbrief” to the 

board within 24 hours, otherwise they have to give the stolen item back without 
compensation. If the letter reaches the board within this time, they can ask for a service in 
exchange for the stolen item. 

- older boards, brother and sister associations can recipiate. this means that they recipiants will 
tell a nice story, sing a song, play a game or whatever they want with the new board and give 
them a present. they also usually do a shot together (yes this gets you very drunk) 

 
Dutch secretary tasks 
There should also be a dutch person for the e-mails and other dutch secretary tasks. Sascha agreed to 
do that, yay! 
 
Committees 
Does the new board already know what kind of committees they want and who should be in it? The 
website committee is quite important and is a difficult one for the new board.  
It would be nice to have some first year msc students in committees to include them more as active 
members in the association.  
Committees: 

- sponsor: it’s good to go to a company with 2 peeps, have someone to make a list of companies 
to approach etc. 

- website 
- trip abroad 
- koffie: should be made more active, maybe with a coffee/tea break 



- kas 
 
What does the new board expect from the old board? 
Sponsorcommittee: would be nice to have one of the 25th board members to join the sponsor 
committee for contacts etc.  
Sascha wants to have a small talk on the  
Bank account needs to be transferred to new board, Carrie and Jaleesa will receive a debit card. 
The old board will be available for all questions, meetings etc on everything.  
AP Carlijn: grant everyone access to the fb page and group.  
 
Meetings 
In the beginning, maybe every week. Later on, every month/every two weeks.  
It’s nice to have a flying start, because everything takes quite a lot of work. Now you’re still fresh and 
excited and have quite some time.  
 
WVTTK 
Sponsorcontracts 
Two sponsorcontracts are coming to an end: Wareco and EcoSelect. 
Contract with EcoSelect is quite shit; we only get money if we place people. We no longer do free 
sponsordeals. It would be good to contact EcoSelect next week. 
Wareco we should go there and talk to them in person.  
Stijn: it would also be good to talk to someone from EGEA about the sponsorship. The problem is that 
EGEA is quite dead. 
FSR, faculty student council, is good to stop by to introduce yourself. 
There is one weird contract with Geodan: the contract says it lasts from august 2016 - august 2018, 
which is probably wrong. Should be evaluated.  
 
Rondvraag 
Martin from facility services sometimes just shows up at drinks. 
 
Bart: We should have a GAOS presentation template 
 
Closing: 10:04 


