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Vergaderdatum: 03 oktober 2016 

Betreft:   Agenda Algemene Ledenvergadering 
  

Plaats:  Eindhoven    Aanvang: 15:00 uur  
Voorzitter:  Jesper Jacobs   Ruimte: R4 432 

Notulist:  Jolien Klaveren 
 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Geopend en vastgesteld. 

 
2. Notulen afgelopen Algemene Ledenvergadering 

Aangenomen. 

 
3. Presentatie verenigingsjaar 2015-2016 

Samenwerkingsverbanden 
- Boekenservice.nl 

Boekenservice.nl neemt niet goed contact op. Daar moet dit jaar 
beter contact mee gezocht worden. We gaan er nog één keer goed 

achteraan. Als het niet lukt, dan beëindigen we de overeenkomst.  

- Gedeeld Eigendom Enzo 
Wederom bezoek gebracht in Utrecht. Gedeeld Eigendom vindt het 

fijn dat wij komen. Het komend jaar willen we wederom langskomen. 
- Andere studieverenigingen 

Contact met andere studieverenigingen is verbeterd. Beter en meer 
samengewerkt.  

- Vriendje voor een Tientje 

Net geen 100 vriendjes. Nu hebben we bijna 150 vriendjes. 
 

4. Terugblik activiteiten: 
Afgelopen activiteiten 2015/2016: 

- Golfclinic 

- Oktoberfest 
- Wijnproeverij 

- Studietrip Berlijn & Antwerpen 
- Vastgoedsymposium Utrecht 

- Withuishof met Klement2 Rentmeesterij 
- Vastgoedveiling Amsterdam 

- Gedeeld Eigendom Utrecht 

- Real Estate Career Day 
- Spoorzone Tilburg 

- Audumla hockeytoernooi 
- Introductie 2016. 

 
5. Voorstellen bestuurskandidaten voor het komende verenigingsjaar 

door het huidige bestuur 

Voorzitter:     Jesper Jacobs 
Vicevoorzitter:    Serge Fassaert 

Penningmeester:    Gerline van Zijderveld 
Secretaris:     Jolien van Klaveren 
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6. Toelichting bestuurskandidaten 
Ieder nieuw bestuurslid geeft een woordje over waarom hij/zij graag 

in het bestuur actief wil worden. 
 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Geen bezwaren bij een enkel van de nieuwe bestuursleden. De 

bestuursleden zijn unaniem aangenomen. 

 
8. Evaluatie van het door de verschillende commissies gevoerde 

beleid (activiteiten- en reiscommissie) 
De activiteiten- en reiscommissie van afgelopen jaar zijn goed geleid. 

 

9. Financiële verslaglegging (jaaroverzicht) 
Zou officieel door de penningmeester worden geleid. Aangezien de 

penningmeester op Curaçao verblijft wordt de financiële 
verslaglegging door Gerline van Zijderveld geleid.  

 
Langdurige debiteuren: er is één lid die een schuld heeft opgebouwd 

bij s.v. FOREAS. 

 
Debiteuren: alle activiteiten zijn in één keer betaald, behalve van de 

afsluitende barbecue. 
 

Resultatenrekening 
De kosten worden gemotiveerd door Gerline van Zijderveld aan de 

aanwezigen. 

 
10. Begroting 2016-2017 

De begrote cijfers worden gemotiveerd door Gerline van Zijderveld 
aan de aanwezigen. 

 

11. Presentatie komend verenigingsjaar 
Gepresenteerd door Jesper Jacobs. 

• Formele stijl handhaven. 
 

• Samenwerkingsverbanden 
  - sponsoren; 

  - andere studieverenigingen; 

  er wordt voorgesteld om de borrels altijd samen met de andere   
 studieverenigingen te organiseren. Dit zal niet gebeuren, alleen 

 specials zal samen georganiseerd worden. 
   

• Vriendje voor een Tientje 
  Veel vriendjes zijn ook geregeld via actieve eerstejaars. Deze 

 week of volgende week willen we langs de klassen gaan. Luuk 

 Nelissen zorgt dat alle emailadressen worden toegevoegd aan de
 nieuwsbrief (Jolien van Klaveren of Claudia Buijs helpt hiermee). 

 
 



• Betrokkenheid eerstejaars 

  Er zijn eerstejaars die graag willen helpen bij FOREAS. Er wordt  
 voorgesteld door Jordy van Kemmeren om de eerstejaars de 

 ‘standaard’ borrels te laten organiseren. 
 

• Doel: twee sponsoren dit jaar 
 

• Activiteiten: 

Informeel: 
- EDOVADEMA; 

- Audumla hockeytoernooi; 
- Barcelonareis; 

Een tweede reis mag georganiseerd worden (bijvoorbeeld door de 

eerstejaars). Eerst moet gekeken of er een datum gevonden kan 
worden.  

- bierproeverij. 
 

Educatief: 
- vastgoedveiling; 

Er moet overlegt worden met Cecile of er een bonuspunt gegeven 

wordt voor blok 7. Het idee wordt voorgesteld om eerst een andere 
activiteit te bezoeken, omdat de vastgoedveiling pas om half 5/5 uur 

begint. 
- Gedeeld Eigendom enzo; 

Wordt opnieuw georganiseerd. Vooral educatief voor blok 3 
studenten.  

- Broersma Makelaardij weer oppakken; 

Vorig jaar niet bezocht. Het bestuur wil dat dit jaar weer oppakken. 
 

- Provada; 
Er zijn studentenkaarten te koop voor €45,-. Er wordt voorgesteld om 

van te voren te mailen naar de bedrijven die er aanwezig zijn, zodat 

daar contact mee kan zijn op de Provada. 
- Real Estate Career Day; 

- gastcollege; 
- Capital Value (hebben al contact met FOREAS gezocht); 

- herontwikkeling. 
 

De volgende commissies zijn niet vastgesteld, maar zelf uitgekozen door 

het bestuur. 
Activiteitencommissie: 

- Tom Damhen, ondersteunt door Luuk Nelissen. 
 

PR-commissie: 
- plan opstellen voor sponsoren; 

- Dean Sanchez samen met vicevoorzitter Serge Fassaert. 

 
Reiscommissie: 

- Claudia Buijs, ondersteunt door Elke van de Ven en Jason Bierens. 
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Kascommissie (hier zijn nog leden voor nodig): 

- er wordt door Serge Fassaert voorgesteld om Inge Vermeeren hiervoor 
te vragen. 

 
12. Lustrum 

Er wordt voorgesteld om de Alumni te betrekken bij het 
Lustrumfeest, om ze bijvoorbeeld uit te nodigen. Het idee was er van 

Serge Fassaert om iedere maand tot aan het Lustrum een oud 

bestuursvoorzitter een verhaal te plaatsen op de Facebook van 
FOREAS. Vanaf januari 2017 zou er een logo kunnen komen op de 

Facebook. Het idee is er om een lustrumcommissie in te stellen. 2 
juni 2007 is s.v. FOREAS opgericht. Week van ma 29 mei tot vrij 2 juni 

een lustrumweek. 

 
13. Verlenen decharge aan het bestuur 

Verleend. 
 

14. Rondvraag en feedback 
Rondvraag: 

Er zijn geen vragen.  

 
Feedback:  

Jordy Kemmeren: Jordy merkt op dat keuzes op tijd gemaakt moeten 
worden door het bestuur. Ook stelt hij voor om het lustrumplan voor 

te stellen bij de nieuwjaarsborrel. Ook stelt hij voor om alles wat in 
de huishoudelijke reglementen staat in de statuten in te voeren, dit 

kost eenmaal een bedrag, maar dan zijn de statuten (na 10 jaar) wel 

weer opgeschoond. Er moet dan wel een derde ALV gepland worden. 
 

Remco Raeven: Remco merkt op dat er ook de ALV van februari op tijd 
geregeld moet worden. Ook stelt hij voor om de activiteiten af te 

stemmen op de lessen en samenwerking te zoeken met de docenten. 

Gerline van Zijderveld: Gerline stelt voor om eens een vergadering te 
plannen met alle docenten. 

 
15. Afsluiting 

De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten. 
 


