Notulen Algemene Ledenvergadering
Vergaderdatum:
Betreft:

18 september 2017
Agenda Algemene Ledenvergadering

Plaats:
Aanvang:
Locatie:

Eindhoven
17.00 uur
Fontys Hogeschool Eindhoven R4 430

Voorzitter:
Notulist:

Jesper Jacobs
Veerle Hooghiemstra

1. Opening en vaststellen van de agenda
De ALV wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
Deze notulen is niet aanwezig.
3. Ingekomen stukken
4. Presentatie afgelopen half jaar
Samenwerkingsverbanden
- Andere studieverenigingen
Het contact met andere studieverenigingen is ook dit jaar weer
verbeterd.
- VBO Makelaars
Sinds dit jaar is VBO Makelaars onze partner.
- Vriendje voor een tientje
We hebben nu ongeveer 230 vriendjes.
Activiteiten
Algemene opmerking:
Het is belangrijk dat we in de gaten houden dat bij veel activiteiten
mensen in eerste instantie zeggen dat ze meegaan, maar dat het
uiteindelijk aantal aanmeldingen tegen valt.
Afgelopen activiteiten 2016/2017:
- gastcollege OvJ Eurcommerce;
- bedrijfsbezoek Gedeeld Eigendom Enzo;
- Praag (geannuleerd);
- Real Estate Career day;
- etiquetteworkshop (doorgeschoven);
- NeVaCon (VBO, Dean en Matthijs);
- Audumla Hockeytoernooi;
- Lustrum;
- Vakantie BBQ

FOREAS

Notulen ALV 18-09-17

Pagina 1 van 1

5. Evaluatie commissies
• Activiteitencommissie
• Introcommissie
6. Jaarrekening februari – september 2017
De financiële verslaglegging wordt door Gerline van Zijderveld geleid.
Gerline krijgt de balans op dit moment niet in evenwicht, hier wordt de
volgende ALV over gesproken.
Resultatenrekening:
De kosten worden aan de aanwezigen gemotiveerd door Gerline van
Zijderveld.
Opmerkingen:
- Sponsoren
Gedeeld Eigendom Enzo is weggevallen dit jaar, vangwege financiële
problemen binnen de organisatie.
- Lustrum
Voor het lustrum was meer begroot dan dat het ons uiteindelijk gekost
heeft.
- Website
Voor de website wordt al jaren te veel begroot.
Conclusie door Gerline van Zijderveld:
Er is veel geld overgebleven dit jaar, zij is van mening dat er komend
jaar dus meer geld uitgegeven kan worden aan activiteiten.
7. Kascommissie
8. Voorstellen nieuwe bestuurskandidaten
• Voorzitter:
Luuk Nelissen
• Penningmeester:
Meike van der Weide
• Secretaris:
Veerle Hooghiemstra
• Vice-voorzitter:
Corne van Hemert
• Algemeen bestuurslid: Sam Strijbosch
• Hoofd activiteiten:
Jason Bierens
• PR:
Matthijs Boon
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9. Presentatie komend half jaar
• Formelere stijl handhaven
• Samenwerkingsverbanden
- De band met VBO moeten we sterk houden dit jaar;
- Ook het contact met de andere studieverenigingen wordt beter,
verder willen we kijken of we contact kunnen krijgen met de
studievereniging vastgoed & makelaardij genaamd ‘Villa’96’ uit
Groningen.
- Daarnaast willen we meer contact krijgen met de alumni van
FOREAS. We moeten een format hierin vinden zodat we de huidige
studenten kunnen mengen met alumni.
• Betrokkenheid eerstejaars
Het doel is om de eerstejaars actief te betrekken bij FOREAS.
Jordy van Kemmeren stelt voor om de eerstejaars themaborrels te
laten organiseren. Daarnaast heeft hij een opmerking over de
planning van de EDOVADEMA, hier moet beter over nagedacht
worden.
• Doel
Twee nieuwe sponsoren dit jaar.
• Activiteiten:
- bezoek VVE;
- Real Estate Career Day;
- Provada;
- vastgoedveiling Amsterdam;
- Broersma Makelaardij;
- Audumla hockeytoernooi;
- de Meeuw.
Opmerking:
- Provada
Hier kan een budget voor vastgesteld worden, zo kunnen we het voor
elkaar krijgen om meer leden van FOREAS hier mee naartoe te
nemen. In de ALV wordt unaniem besloten dat er €300,- beschikbaar
wordt gesteld voor Provada.

10.
-

Instellen nieuwe commissies

11.

Begroting 2017-2018

De begrote cijfers worden gemotiveerd door Meike van der Weide.
Opmerkingen:
- Reizen
Er is commentaar op het budget dat is begroot voor de reizen. Leden
geven in de ALV aan dat er meer geld kan worden begroot voor de
reizen, omdat er genoeg geld is overgebleven afgelopen jaar. Op het
moment dat het budget groter wordt, hoeven de leden minder te
betalen om mee te kunnen. Iedereen stemt daarom vóór het voorstel om
een budget van €1500,- te begroten voor de reizen van komend jaar
12. Verlenen decharge aan het bestuur
Verleend.
13.

Rondvraag & feedback

Rondvraag:
Geen vragen.
Feedback:
Aan het nieuwe bestuur wordt geadviseerd om als bestuur langs te gaan
bij de eerstejaars.
14.

Afsluiting

De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten.
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