Deze notulen zijn goedgekeurd op de ALV van 15-02-2018
Algemene ledenvergadering Kwakiutl
Datum:
12 oktober 2017
Locatie:
Roeterseilandcampus UvA – B1.03
Aanwezigen: Bas van Corven, Carolien den Boer, Josja Pieterse, Joosje Slot, Kelly Prins, Lena
Doppenberg, Eveline Verwoerd, Tabitha Hunte, Koen van Lieshout, Ljana Postma,
Titus Scholten, Dok van Dijk, Eline van Oosten, Sacha de Wolf, Eline Rijk.
Afwezig:
Maaike van Dalfsen, Jenske Bal
Voorzitter:
Sacha de Wolf
Notulist:
Eline Rijk
1. Inloop
De inloop begint 10 minuten voor aanvang van de vergadering.
2. Opening
Geopend om 17:02 uur.
3. Aanstellen voorzitter & notulist van de vergadering
Iedereen is het er mee eens dat Sacha de Wolf de vergadering voorzit en Eline Rijk deze vergadering
notuleert.
4. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten voor op de agenda, de agenda is vastgesteld.
5. Vaststellen notulen
De vorige notulen zijn vastgesteld.
6. Mededelingen
Eline van oosten moet om half 6 weg, Caroline moet weg om half 7.
7. Realisatie 2016-2017: presentatie en verantwoording
Lena gaat de realisatie uitleggen. Er wordt gevraagd door Josja waarom er een andere versie op de
website staat, in vergelijking met de versie die tijdens deze vergadering wordt getoond. Dit klopt, er
staat een andere versie op de website, dit is een werkbestand, hier staat nog commentaar in van de
kascontrolecommissie en van de penningmeester. Alle cijfers zijn wel het zelfde.
Alle verschillende tabbladen zullen worden langsgelopen en uitgelegd.
Contributie leden: we kunnen hier een verschil zien tussen het gerealiseerde bedrag en het begrootte
bedrag. Het begrootte bedrag is gebaseerd op de voorgaande contributie, we hadden dit jaar meer
leden en dus ook meer contributie. Daarnaast loopt de automatische afschrijving door, ook al zijn
mensen geen lid meer, het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf om dit aan te geven. Tevens is
aan het begin van het studiejaar de contributie tweemaal afschreven, daardoor is het bedrag ook hoger.
Sommige leden hebben dit zelf aangegeven, anderen niet.
Athenaeum: Er is een nieuw contract met Athenaeum, zij verkopen minder boeken en daardoor komt
er ook minder geld binnen. De bonus was niet meegerekend, daardoor is het bedrag toch hoger
uitgevallen. Dit verklaart dat we in plaats van in de min, in de plus staan op de realisatie.
Bankkosten: We zijn naar Georgië gegaan, dat is niet in europa en daarom vallen de bankkosten hoger
uit, aangezien de bankpas moest worden ingesteld op wereld. Daarnaast is de creditcard ook gebruikt.
Buffer: Er zijn nieuwe kabels gekocht, voor de boxen en de beamer. Beiden werken helaas niet meer,
het lag dus niet aan de kabels.
Bestuurskosten: dit geld was berekend voor asva cursussen, hier is veel geld voor uitbegroot, alleen
zijn ze niet naar veel cursussen gegaan, alleen aan het eind naar photoshop.
Commissieoverstijgend: Kerstborrel & nieuwjaarsborrel. Wij hadden 40 euro uitbegroot voor de
nieuwjaarsborrel, alleen wilde sec daar meer in steken. Dus uiteindelijk is er 10 euro naar de
kerstborrel gegaan en 30 naar de nieuwjaarsborrel.

Commissie reizen: Hunsel is door Lena georganiseerd, de locatie is duur en er waren minder leden
mee dan gehoopt. De studiereis is in termijnen betaald door de leden, er is 1 student over het hoofd
gezien. Die heeft uiteindelijk wel betaald. Er staat €1000,- subsidie van het AUF voor de studiereis en
€500 subsidie voor de uitwisseling. Josja is er van overtuigd dat Kwakiutl €1500,- had gekregen van
het AUF voor de studiereis. Dit mag niet zo maar worden onderverdeeld naar een andere reis. Er wordt
nagevraagd waarom er 500€ van de AUF subsidie niet in de begroting staat.
Studieverdiepend: Momenteel staat deze post nog in de min. Dit komt doordat er nog subsidie binnen
moet komen. Er komt nog subsidie van het CWS, dit zal deze realisatie recht trekken.
Van deze punten (in oranje) vertrouwen we dat Maaike van Dalfsen deze aanpast.
8. Presentatie Jaarverslag 2016-2017
Algemeen & voorzitter Lena Doppenberg en Jenske Bal, gepresenteerd door Lena:
Ze wilden open staan naar nieuwe leden en een ontspannen / laid back bestuur zijn. Dat is wel gelukt,
ze hebben wel een zwaar jaar gehad omdat Cheyenne Polderman is uitgevallen, maar het heeft hen als
bestuur wel sterker gemaakt.
De spontane activiteiten die ze aan het begin van het jaar hadden bedacht kwamen wat minder goed uit
de verf. Ze wilden activiteiten organiseren die ze niet van tevoren wilden plannen, bijvoorbeeld een
film kijken. Achteraf blijkt dat het wel een leuk idee is maar dat je toch wel dingen moet plannen, het
is nooit echt van de grond gekomen.
Voorzitter: Het samenwerken met Jenske Bal voor deze functie ging goed. Soms leken ze wel 1
persoon en dat was soms best eng. Wanneer is Cheyenne uitgevallen? Die was al langer uitgevallen;
Lena en Jenske namen haar taken al voor 2 maanden over, uiteindelijk is Cheyenne echt gestopt in
januari / februari. Waarom is er niet gesolliciteerd voor een nieuwe voorzitter? Het kostte veel extra
tijd voor Jenske en Lena maar het ging wel goed. Daarnaast was het al ver in het bestuursjaar, dus zou
het lastig zijn om iemand voor zo’n korte periode nog aan te nemen.
Secretaris: Eline van Oosten
Zij had een aantal speerpunten; open houding, meer professionele houding, meer communicatie.
Promotie: Er waren te weinig mensen voor de promotiecommissie, er was wel een nieuw logo, dit
vindt ze moderner en frisser.
Carrièrecommissie: hier is ze zelf mee bezig geweest en had ze geen commissie voor. Dit kan nog
groter worden aangepakt, Milena Veenis is hiervoor een goed iemand om hier over aan te spreken. Zij
houd zich bezig met toegepaste antropologie.
Lassa (Landelijke Studenten Samenwerking Antropologie): Weinig opkomst qua Kwakiutl leden voor
bepaalde activiteiten van de Lassa, ze heeft wel contact onderhouden met het bestuur, maar niet mee
geholpen met het organiseren. Op carrièregebied kun je daar nog wel veel uit halen.
Penningmeester: Maaike van Dalfsen – afwezig.
Koen draag Maaike’s presentatie voor.
Ze heeft veel steun gehad van de kascontrolecommissie: Abigail en Ernst. Ze bedankt ze hier voor.
Het was haar taak om de boekenverkoop goed te laten verlopen, aan het begin van het jaar waren de
hogere jaren echter niet op de hoogte dat zij bij Kwakiutl boeken moesten kopen, hierdoor zijn we wat
geld misgelopen. Verder ging het goed.
Athenaeum: ze heeft een contract met Merlijn afgesloten, er is nu een provisie per verkocht boek en
niet meer een standaard bonusbedrag.
Automatische incasso is nog steeds een hekel punt. Er is dus tweemaal contributie afgeschreven en er
is een mail uitgegaan, sommigen hebben het teruggestort.
Ze is onder de indruk van haar eigen boekhoudkunsten; declareren en factureren ging goed en ze is
maar 1 bon kwijt geraakt in het hele jaar. Ze heeft veel geleerd van de fouten die gemaakt zijn en ze
draagt het over aan Titus, dat het een financieel fit jaar mag worden. Ze bedankt iedereen. Vragen
beantwoord ze graag.
Josja: Realisatie, €57,- van lotje voor het nieuwe logo, hoe is dit geregeld? Dit is zelf betaald door het
bestuur. Aangezien het nu pas ter sprake kwam (in het nieuwe boekjaar) kon het geld niet meer
worden afgeschreven van de Kwakiutl rekening. Er waren veel miscommunicaties, maar op deze

manier is het dus opgelost. Josja: Jammer, want er is destijds gestemd in de ALV dat het zou worden
betaald door Kwakiutl.
Coördinator Studieverdiepend: Koen van Lieshout
Antropologische lezingen: Nagedacht over wat hij zelf interessant vond en gezorgd dat hij dicht bij de
stof bleef. De lezingen vonden vaak plaats in de FMG common room, net zoals de andere blik.
De andere blik (DAB): Dit was in samenwerking met sec (sociologie), samen met Claire. Dit ging
goed.
Filmavonden: Tevens in samenwerking met sec, er werden dan antropologisch relevante of
sociologisch relevante etnografieën en films gezocht. Ditmaal was OT301 de locatie, en bekeken we
een documentaire over club church in Amsterdam.
Congres: Het Namgis congres heeft dit jaar plaatsgevonden op een externe locatie. Door een
communicatieve fout heeft de commissie geld misgelopen van het AUF, de deadline was niet
duidelijk. Hij heeft het nu wel duidelijk doorgegeven aan Tabitha. Het congres ging over het lichaam
en er waren interessante lezingen. Een punt van verbetering was de opkomst, dat was minder dan
verwacht. Bedenk daar iets op, dat is iets wat hij zijn opvolger wil mee geven.
Fv-fmg (Faculteitsvereniging Faculteit Maatschappij en Gedrag) congres: met de hele
faculteitsvereniging. Dat ging goed, we hadden een goede opkomst: 250 man, er was eten voor
iedereen geregeld en interessante sprekers.
Hij is tevreden met hoe dingen gegaan zijn. Andere verenigingen werken met curriculumpunten, dat
zou een idee kunnen zijn om meer mensen naar het congres te krijgen.
Coördinator Sociaal: Lena Doppenberg
De samenwerking met sec ging prima, soms was het lastig, want de leden mixen toch niet heel erg
goed. Op een gegeven moment hebben ze het op gegeven. Een borrel hebben ze samen met pegasus
georganiseerd, dat was leuk en die leden passen toch iets meer bij elkaar. Dat kan voor in de toekomst
niet, aangezien zij hun borrel in een te kleine locatie houden.
Het lustrumfeest was een succes, ze hadden een fijne locatie, lekker eten, goede wijn en de muziek
was goed geregeld. Lena had een jukebox gevonden online, hierdoor kon iedereen zijn eigen muziek
uitkiezen.
Coördinator Reizen: Jenske Bal – afwezig, in buitenland.
Jenske heeft een filmpje gemaakt.
Ze heeft het eerstejaarsweekend, de uitwisseling, de liftwedstrijd en de studiereis georganiseerd.
Eerstejaarsweekend ging naar Epe, ze zou niet zeggen dat Epe de beste locatie was, maar het was wel
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bij de eerstejaarsweekenden naar Texel was dit vaak een
probleem. De uitwisseling naar de vrije universiteit in Berlijn was interessant, de colleges waren
interessant, een groot kritiekpunt was dat sommige eerstejaars het nog niet konden volgen. De
liftwedstrijd ging naar Reims dit jaar, de deelnemers kregen op de ochtend van vertrek de bestemming
te horen. De sfeer was heel goed, de volgende dag was er een rondleiding door de stad en in de avond
was er een walking dinner georganiseerd. Iedereen had een keuken en had voor de anderen gekookt.
Grote verbeterpunt, beter kijken naar mogelijkheden om op zondag weer terug te gaan naar Nederland.
Studiereis ging dit jaar naar Georgië. Het was een 10-daagse rondreis. De balans tussen leerzame
dingen en vrije tijd was goed. De sfeer was hier ook goed. Soms wel wat moeite met het contact
leggen met mensen daar, maar dat heeft de commissie altijd goedopgelost.
Haar eigen rol in het bestuur. Ze wilde zo veel mogelijk de anderen kunnen helpen, dat is gelukt. En
daarnaast heeft ze ook een deel van de voorzitterstaak op zich genomen.
9. Kascontrolecommissie 2016-2017
Ernst heeft een brief gestuurd. Beiden spreken hun goedkeuring uit wat betreft de realisatie van
Maaike van Dalfsen. Daarnaast willen zij hun vertrouwen uitspreken in Titus Scholten, zij keuren de
te presenteren begroting voor het komende jaar dan ook goed.
10. Raad van advies 2016-2017
Josja Pieterse was hier de voorzitter van. Naomi Veenhoven, Sacha de Wolf en Soufyan El Hammouti
waren hier ook onderdeel van. Nina Rijnierse is er uitgegaan, omdat de Cul niet zo veel samenwerkte

met Kwakiutl en dat haar vakgebied was binnen de RvA. Vorig jaar is de RvT (Raad van Toezicht)
veranderd naar een RvA (Raad van Advies). Volgens de notaris waar het jaar ervoor de statuten zijn
gewijzigd kan een RvT niet zomaar opereren, deze moeten dan namelijk ook worden ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel om een legitiem orgaan te mogen zijn. Hierom is er besloten dit orgaan te
veranderen in een Raad van Advies. Ze wilden graag een goed werkende RvA worden, dat is
afgelopen jaren namelijk niet zo goed gegaan. Ze hadden afgesproken elkaar meer te zien (de RvA en
het bestuur) en ze hebben een samenwerkingsavond georganiseerd voor het bestuur. De evaluaties zijn
dit jaar via de RvA gegaan. Ze zaten vergaderingen bij, bekeken notulen en bezochten evenementen.
Tip voor het komende bestuur: ga in gesprek met de RvA en vertel wat je verwacht en nodig hebt.
11. Jaarverslag 2016-2017 goedkeuren
Iedereen stemt in.
12. Realisatie 2016-2017 goedkeuren
We stemmen in het de aangepaste realisatie, iedereen stemt in.
13. Aftreden bestuur 2016-2017
Iedereen stemt in het met uitstemmen van dit bestuur.
14. Aftreden kascontrolecommissie 2016-2017
Iedereen stemt in.
15. Aftreden raad van advies 2016-2017
Iedereen stemt in.
16. Bestuur 2017-2018: presentatie van beleidsplannen Alles wat hier gezegd is kan tevens terug
worden gelezen in het originele beleidsplan op de website.
Voorzitter: Eveline Verwoerd
Zij ontfermt zich over twee hoofdzaken, intern en extern. Intern betekent dat zij heel erg op de hoogte
wil zijn met wat het bestuur doet en hoe het gaat en dat alles soepel verloopt. Extern gezien wil zij een
goede communicatie met de externe partijen zoals bijvoorbeeld de OC (opleidingscommissie), de
studieadviseur, de Fv-fmg. Ze gaat haar steentje bijdragen en er voor zorgen dat alles goed verloopt.
Ze zit samen met Tabitha de carrièrecommissie voor en ze willen dat iedereen aan het einde van het
jaar weet wat ze met antropologie kunnen. Antropologie in actie is een goed vak om in de gaten te
houden, met deze docenten willen ze contact onderhouden. Eveline heeft relatief weinig contact met
leden, daarom wil ze op alle evenementen aanwezig zijn, zo ver het lukt.
Secretaris: Kelly Prins
Zij verzorgt het contact tussen ons als vereniging en de leden.
Promotie: afgelopen jaar heeft Eline van Oosten besloten om een externe voorzitter te kiezen, dat was
ik. Die bestaat dit jaar uit 5 leden en ze zal deze zelf blijven voorzitten.
Lassa: ze zal dit jaar geen organisatorisch deel nemen aan de Lassa, ze heeft de voorzitter gemaild
over wat haar ideeën waren over haar rol. Zij is nu als algemeen bestuurslid met Kwakiutl als nummer
1 prioriteit.
Lola: ze wil een nieuw project op zetten met Kwakiutl, ze willen muffins en brownies verkopen in de
bestuurskamer, de opbrengsten gaan naar Lola Lik. Dit is een creatieve broedplaats in de Bijlmerbajes
waar asielzoekers aan mee werken. Daar wil ze een lola-commissie voor opzetten. Natuurlijk is dit ook
een goede maatschappelijke bijdrage van Kwakiutl en zorg het voor meer ledenbinding. Stemmen kan
bij punt 18 over de bakkosten.
Penningmeester: Titus Scholten
Hij wordt hopelijk penningmeester van Kwakiutl. Over de boekverkoop, ze hebben meer geld
gekregen van Athenaeum. Automatische incassoformulieren was hij even vergeten, gelukkig was
Maaike in de bestuurskamer en is het nog gelukt om nieuwe leden een incassoformulieren te laten te

tekenen. Een acquisitiecommissie was er vorig jaar niet, maar hij wilde het wel nieuw leven in blazen.
Jitse en Wouter zitten er ook in samen met Titus. Titus zit de commisse zelf voor. Het volgende feest
is op 22 november, daar gaan ze acquisitie voor doen.
Merchandise will en ze meer het leven in roepen, meer truien en mokken die leden zelf aan kunnen
vragen. Dit gaat niet van het leden geld af. Dit betalen ze zelf. Josja: maken jullie hier op winst op?
Titus: nee, alleen de precieze prijs zoals we het product kunnen bestellen.
De Fv-fmg is goed om in de gaten te houden, misschien valt er iets te regelen voor alle verenigingen.
Tip van Niekus: doe het per evenement en niet voor het hele jaar. Ga niet perse voor geld bedragen,
maar voor goederen bijvoorbeeld eten voor evenementen. Eveline: de acquisitiecursus van de asva is
misschien een goed idee. Lena: Machiavelli heeft een feestwinkel die sponsort.
Coördinator sociaal: Dok van Dijk
Hij gaat dingen veranderen, maar het meeste voorzetten.
Hij gaat 1 grote sociale commissie vormen voor alle evenementen.
Meer verbinding met sec. daarnaast meer binding met de leden / de ledenbinding in stand houden.
De grote commissie gaat goed, Het werkt. Esther is de coördinator sociaal van sec, ze zitten op 1 lijn.
Vinden allebei ook dat er slecht wordt gemixt door de leden van beide verenigingen.
Hij wil zo toegankelijk mogelijk blijven voor de leden. Dat zij ook contact hebben met elkaar (en dat
er ook contact is tussen de verschillende jaarlagen).
Het past nu nog even niet om de pubquiz te doen (voor het mixen van de leden van Kwakiutl en Sec),
er zijn te veel evenementen, de pubquiz is pas na de kerstvakantie. Bas: waarom zouden we dan nog
samen met Sec borrelen als het zo slecht mixt? Dok:Mixen van de beide verenigingen is ook een
praktische overweging, want dan krijgen we betere deals.
Josja: hoe ga je er voor zorgen dat de themaborrels beter worden bezocht? Dat was altijd een moeilijk
puntje. Dok: dat gaat veel beter dit jaar, meer bezoekers bij de borrels.
Coördinator reizen: Ljana Postma
Er is al veel van het beleidsplan uitgevoerd, eerstejaarsweekend is al geweest. We hebben een kleinere
locatie geboekt en het was geslaagd. Was heftig maar wel leuk.
Voor de uitwisseling ging ze achter een universiteit aan maar die reageerden niet enthousiast. Het
wordt daarom geen uitwisseling. We gaan naar Lublin, en doen een etnografische citytrip waardoor
mensen worden gedwongen de stad te verkennen en mensen aan te spreken. Er is voor 30 personen
plek, dit jaar hebben we 22 mensen moeten uitloten. Voor de reiscommissie wordt 1 persoon extra
aangenomen, voor eventueel een grotere reis. De liftwedstrijd organiseert Ljana ook, de commissie is
vandaag gevormd. Voor de studiereis gaan ze zoals altijd een aanvraag doen bij het AUF. Ze gaat ook
zitten met de acquisitiecommissie, om te kijken of er nog meer geld ergens vandaan kan worden
gehaald.
Bij de citytrip was er een regeling dat de eerste 10 mensen die hadden ingeschreven en betaald mee
mochten, ze hadden een weekend niet gekeken en toen hadden ze er 23. Deze extra mensen krijgen
hun geld terug. Het is handig om hier over na te denken.
Coördinator studieverdieping: Tabitha Hunte
De activiteiten wil ze voortzetten. Ze wil wel drie dingen anders doen, congres, studiemiddagen,
carrière.
Congres: was leuk om te organiseren vorig jaar alleen de opkomst was wat minder, een voorwaarde
moet volgens haar zijn dat het gratis is voor de studenten.
Voor studiemiddagen is veel animo, daar wil ze aandacht aan besteden. Volgende week is de eerste
tentamentraining. De studieadviseur is er enthousiast over. Ze willen ook een buddy-systeem invoeren
waarbij een ouderejaars aan een jongerejaars wordt gekoppeld en argumentatietraining voor het
schrijven van essays.
Carrière: Bij antropologie in actie leren we al veel, maar het is nog niet zo toegankelijk voor iedereen,
zij willen het meer onder de aandacht brengen, laten zien hoe studenten hun cv kunnen opbouwen.
Samenwerken met Milena Veenis is een goed idee. Daarnaast willen ze bij de Graduate school
aansluiten. Tevens willen ze het contact met de alumnivereniging verbeteren. Josja; hoe hebben jullie
het overlegd met de opleiding? Hoeveel nemen jullie over? Tabitha: het is oké dat wij wat overnemen

maar niet alles, bijvoorbeeld zoals studietrainingen en schrijftrainingen. Kwakiutl geeft net even wat
extra’s: samenvattingen en tips over studeren. Ze willen het beter onder de aandacht brengen. De
docenten leveren de oefenvragen aan voor een tentamentraining. Het is een informelere sfeer.
17. Jaarbegroting 2017-2018 Alles wat hier gezegd is kan tevens terug worden gelezen in de
originele jaarbegroting op de website.
Titus presenteert de begroting.
Er komt meer geld binnen van Athenaeum. Bestuurskosten: cursussen van de asva, hier is geld voor
in begroot.
Constitutieborrels, hier is meer geld voor berekend.
Algemene verenigingskosten, zijn hetzelfde gebleven.
Commissieoverstijgend. Lola-commissie: hier kunnen we straks over stemmen.
Commissie reizen. Groot gedeelte van het geld gaat naar deze commissie.
Studieverdiepend. Studiebegeleiding, hier is 300€ voor in begroot, dit is vooral voor de mensen die
komen begeleiden. Er komen 3 van deze middagen. Er is een subsidieaanvraag voor gedaan en €75,geregeld. De rekeningen van de andere blik zijn bekeken, ze zijn uitgekomen per €22,50 per keer.
Commissie sociaal. Veel hetzelfde gebleven. Er is 400€ in begroot voor de ontmoetingsborrel, het
meeste voor bier en de T-shirts als gastenboek. De beamer en boxen zijn kapot, hier gaan ze naar
kijken hoe ze die kunnen repareren.
Aanpassen: Goirle moet hunsel worden.
18. Stemming beleidsplannen 2017-2018
Iedereen stemt in.
19. Stemmen over de grote sociaal commissie
Iedereen stemt in.
20. Stemmen over ledengeld (€45,-) voor Lola commissie
Iedereen stemt in. Voor de duidelijkheid: dit is een gift vanuit de vereniging en zal dus niet van de
winst afgetrokken worden.
21. Stemming jaarbegroting 2017-2018
Ja. Op de aangepaste versie. Titus past Goirle aan naar Hunsel.
22. Stemming bestuur 2017-2018
Iedereen stemt in.
23. Raad van Advies 2017-2018
De Raad van Advies zal volgend jaar bestaan uit Joosje Slot, Sacha de Wolf, Niekus van Thiel, Lena
Doppenberg en Sophie Nieuwe Weme.
Sacha is dit jaar de voorzitter. Ze gaan voorzetten wat ze vorig jaar hebben gedaan. Het Buddy
systeem en het gevraagde en ongevraagde advies. Veel evalueren, en tijdig samen komen. Daarnaast
zijn ze een link naar de leden zelf toe zijn, de leden kunnen naar de RvA toe komen als ze iets kwijt
willen over het bestuur.
24. Kascontrolecommissie 2017-2018
Ernst Spaans en Abigail Tjhay zijn eveneens de kascontrolecommissie van volgend jaar.
25. Stemming Raad van Advies 2017 – 2018
Iedereen stemt in.
26. Stemming Kascontrolecommissie 2017-2018
Iedereen stemt in.
27. W.V.T.T.K.

Lena heeft contact opgenomen met Jenske in de pauze. Jenske heeft €1000,- euro gekregen van het
AUF voor de studiereis en €500,- voor de uitwisseling. De realisatie klopt dus.
28. Sluiting
Gesloten om 19:28
Afspraken:
Maaike van Dalfsen past de realisatie van 2016-2017 aan: zij voegt de subsidie bij van het CWS
wanneer deze binnen is.
Titus Scholten past de begroting van 2017-2018 aan: hij verandert Goirle in Hunsel.

