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OPENING VERGADERING 

17:15 

1. AANWEZIGHEID 

Er zijn 33 mensen aanwezig. Alleen M. Visser heeft zich niet via de mail afgemeld voor de vergadering als 

commissie lid. De Raad van Toezicht is ook niet aanwezig. 

2. VASTELLEN AGENDA 

Geen wijzigingen. 

3. GOEDKEURING NOTULEN 

Geen wijzigingen. 

4. MEDEDELINGEN 

Er kunnen vragen worden gesteld. Deze kan je opschrijven en in de pauze aan Laure doorgeven.  

We hebben dit jaar geen Korea reis, omdat we geen voorzitter hebben kunnen vinden. Je kunt voor reistips 

wel altijd bij ons komen. 

De KCC voorzitter is veranderd. Eva had het te druk, dus is Anniek Poll de nieuwe voorzitter geworden. 

Er is geen Raad van Toezicht aanwezig. Ze zijn bezig met een nieuwe voorzitter vinden en iemand die aanwezig 

zou zijn voor hen is ziek. 

5. TERUGBLIK 

A. ALGEMEEN/BESTUURS ACTIVITEITEN 

May bespreekt de algemeen/bestuursactiviteiten. 

Eerste semester 

Datum Naam activiteit Aantal personen Opmerkingen 

11 september Interne constitutieborrel 70  

15 oktober Externe constitutieborrel 84  

5 november Maandelijkse borrel 

november 

30  

7 november Lecture op de Japanse 

ambassade 

16  

3 december Maandelijkse borrel 

december 

35  

 

B. COMMISSIEACTIVITEITEN 

Marieke bespreekt de commissieactiviteiten. 

Eerste semester 

Datum Commissie Naam 

activiteit 

Aantal 

personen 

Opmerkingen 



12 september Allen Voorzittersver

gadering 

Alle 

voorzitters 

 

20 september Eerstejaarscommissie Meme 

Lounge 

38  

24 september KCC Chuseok 47  

28 september Feestcommissie Feest: 

Jailbreak 

104  

11 oktober KCC Filmavond 

‘the silenced’ 

6  

16 oktober Japanreiscommissie Infoavond 

japanreis 

12  

29 oktober KCC Kdrama 

bingoavond 

13  

1 november Feestcommissie Feest: Tanuki’s 

Inferno 

121  

8 november Eerstejaarscommissie Gamenight 46  

In de week van 

19-25 

november 

Journalcommissie  Journal #1 - De aanwezigen mogen straks een 

exemplaar meenemen, want ze 

liggen voor in het lokaal. 

23 november Eerstejaarscommissie Sinterkerst&N

ieuw 

16  

28 november KCC Rondleiding 

volkenkunde 

15 (dit was 

ook het max 

aantal 

mensen) 

 

 

 

6. FINANCIEEL VERSLAG 

Iedereen heeft het financieel verslag voor zich liggen. 

Iris leest alles voor. Er wordt uitgelegd wat credit en debit is. 

 

Vragen: 

Milan: Wat zijn ‘rekeningkosten’? 

Iris: Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het bankieren, dus het verrichten van acties bij de bank. 

  

Zeno:  Waarom staat er bij de kosten van de feestcommissie bij het tweede feest de huurkosten niet erbij? 



Iris: Daar valt het bij de schoonmaakkosten. Er is voor gekozen om dit anders aan te geven dan vorig jaar. 

 

Britt: Krijgen jullie een gift bij jullie contract met Athenaeum? 

May: Er is 5% affiliatie, dus dat is een gift. 

 

Britt: Er is veel winst gemaakt onverwacht op het kamp. 

May: De 500 euro verschil komt door de boodschappen. We hebben die nu bij de Lidl in plaats van bij de 

Albert Heijn gedaan.  

Britt: Het is handig om te kijken naar de reiskosten van de kampcommissie wanneer je geld over hebt. Deze 

zouden eventueel kunnen worden vergoed.  

May: Wij hebben ervoor gekozen om de shirts te vergoeden en verder zijn er geen kosten geclaimd. 

 

7. PAUZE 

De pauze is om 17:30 uur. Er wordt gevraagd of iemand behoefte heeft aan een korte pauze, maar iedereen 

stemt in om meteen door te gaan om tijd te besparen. De vragen worden op het einde gesteld en niet in de 

pauze ingeleverd. 

8. VOORUITBLIK 

A. ALGEMEEN/BESTUURSACTIVITEITEN 

Alle data zijn onder voorbehoud.  

Datum Naam activiteit Opmerkingen 

4-12-2018 Japanse Beroepenavond  

4-2-2019 Maandelijkse Borrel  

14-2-2019 Japan Company Day  

Week 8: 18-24 februari Bestuur evenement  

Week 8 Truienverkoop II  

Week 9: 25-3 februari/maart Lecture Heinz Kemper Fonds met 

MOST 

Deze lecture wordt niet 

georganiseerd met MOST, 

maar een samenwerking met 

hen komt ook rond die tijd. 

4-3-2019 Maandelijkse Borrel  

1-4-2019 Maandelijkse Borrel  

Week 17: 22-28 april Beroepenavond  

6-5-2019 Maandelijkse Borrel  

Week 19: 6-12 mei ALV II  

3-6-2019 Maandelijkse Borrel  

 

In de laatste week (week 23: 3-9 juni) komt er nog een barbecue en in januari komt er nog een boekenverkoop. 



B. COMMISSIEACTIVITEITEN 

De data zijn onder voorbehoud. 

Datum Commissie Naam activiteit Opmerkingen 

06-12-2018 Eerstejaarscommissie Schaatsen  

06-12-2018 Feestcommissie Feest: Winter 

Wonderland 

 

07-12-2018 KCC Kerstfilm  

Week 51: 17-23 

december 

Journalcommissie TaTanukiKi  

Week 6: 4-10 

februari 

KCC t.b.a.  

Week 6: 4-10 

februari 

Alle Voorzittersvergadering  

Week 7: 11-17 

februari 

Galacommissie Gala  

Week 7: 11-17 

februari 

Eerstejaarscommissie t.b.a.  

Week 8: 18-24 

februari 

KCC t.b.a.  

Week 8: 18-24 

februari 

Japanreiscommissie Informatieavond  

Week 9: 25-3 

februari/maart 

KCC t.b.a.  

Week 10: 4-10 

maart 

Eerstejaarscommissie t.b.a.  

Week 11: 11-17 

maart 

KCC t.b.a.  

Week 13: 25-31 

maart 

Journalcommissie TaTanukiKi  

Week 15: 8-14 april Eerstejaarscommissie t.b.a.  

11-04-2019 Feestcommissie Feest  

Week 17: 22-28 

april 

KCC t.b.a.  

Week 18: 29-5 

april/mei 

Eerstejaarscommissie t.b.a.  

Week 19: 6-12 mei KCC t.b.a.  

09-05-2019 Feestcommissie Feest  

Week 20: 13-19 

mei 

Eerstejaarscommissie t.b.a.  



30-05-2019 Japanreiscommissie/ 

KCC/ Kampcommissie/ 

Eerstejaarscommissie 

Kleine Reis Het wordt hopelijk de 

Brussel reis. 

Week 23: 3-9 juni Journalcommissie Journal jaarboek  

06-06-2019 Feestcommissie Feest  

Week 29 & 30: 15-

28 juli 

Japanreiscommissie Japanreis  

6-8 september 

2019 

Kampcommissie Eerstejaarskamp  

 

9. WVTTK 

Katja: 

Is er geen Korean Company Day? 

May: We willen dit graag organiseren en we zijn druk bezig met contact leggen met de ambassade. Lynn, onze 

assessor extern, gaat achter de contacten aan via LinkedIn, maar het is lastig om mensen te vinden. We gaan 

ons best doen om voor februari iets te organiseren, maar het is wel moeilijk. 

Lynn: We gaan wel iets neerzetten voor Korea, ook al is het in een andere vorm.  

 

Melany: 

Is de beroepenavond in week 17 voor Korea of Japan? 

May: Hij staat voor Japan, maar dat moeten we nog aanzien. We kijken hoe vanavond gaat bij de Japanse 

beroepenavond en dan zullen we er verder over nadenken.  

Jiske: Vanuit de Koreastudies alumni komt er een beroepenavond voor Korea.  

 

Zeno: 

De journal die voor in het lokaal ligt, was 19 november al af. Hoe komt het dat we deze nu pas krijgen? 

Marieke: Zoals je zelf weet ging het niet goed met de eindredacteurs. Er waren verschillende mensen ziek en 

het ophalen ging ook niet zo soepel, omdat ikzelf en Iris ook ziek werden. De volgende keer zou het leuk zijn 

als iedereen goed hun werk doet en we een strakke planning maken.  

May: We hebben een rooster met wanneer iedereen les heeft gemaakt en doen dat ook in het tweede semester 

om sneller alles zo goed mogelijk te verspreiden.  

 

Ifang: 

Waarom kan de journalcommissie zelf het niet uitdelen? 

Iris: Wij hebben besloten het uit te delen, maar voor de volgende keer zullen we een rooster kunnen maken, 

zodat er geen overlap voorkomt en de journalcommissie ook mee kan helpen.  

May: Je kan ook een idee doorgeven van waar het moet liggen aan ons. 

Marieke: Het arsenaal is weg, dus helaas kunnen we het daar niet meer neerleggen. 



 

Britt: 

De journal stond ook niet op de social media en/of de website. 

Marieke: Dat wil ik doen na het uitdelen. 

Britt: De meeste mensen bewaren de journal in een soort verzameling, dus ik denk dat mensen het alsnog wel 

komen ophalen. 

May: Zoals het deze keer ging, hoor het niet te gaan. We gaan erover nadenken hoe het de volgende keer 

beter kan. 

 

Zeno: 

Het Arsenaal bestaat niet meer, maar zouden de posters aan de postermuur in het Lipsius kunnen worden 

gehangen? 

May: We mogen ze daar niet ophangen, want we hebben een andere plek gekregen binnen het Lipsius, maar 

die is niet opvallend helaas. 

 

Milan: 

Waar gaan jullie de journal uitdelen? En ook aan de docenten? 

Marieke: Ja, ze zijn al uitgedeeld aan de docenten. 

May: Door middel van het rooster gaan we langs zoveel mogelijk lessen. We kunnen volgend semester 

samenwerken met de journalcommissie. 

 

Marie: 

Misschien kunnen de journals in de Asian Library liggen. 

Iris: We zijn in gesprek met Nadia Kreeft hierover, maar het is lastig te regelen. 

May: We gaan het nog extra navragen. 

 

Zeno: 

Op de website zijn de commissies nog niet bijgewerkt. 

Marieke: De kampjournal staat erop samen met de eerste journal. We hebben de commissies veranderd sinds 

vorig jaar. De persoonlijke foto’s blijven voor altijd zichtbaar op het internet, daarom willen we er alleen 

groepsfoto’s op plaatsen.  

Zeno: Dit is de eerste keer dat ik dit hoor. 

May: Dit is wel eerder doorgegeven aan de voorzitters, dus het hoort wel bekend te zijn bij iedereen. 

 

Sterre: 

Wanneer is het boekenverkoop in het tweede semester? 

Iris: In januari. Ik heb een mail gestuurd naar het bedrijf in Zwitserland enzovoort, dus wanneer we daar 

antwoord op hebben weten we wanneer het precies is. 



Sterre: Worden boeken van keuzevakken ook verkocht in de boekenverkoop van het tweede semester? 

Iris: Ja. 

May: Je kan via de link op de site ook met de link nog 10 procent korting krijgen op andere boeken. 

 

 

Britt: 

Is het Gala alleen met SVS? 

May: Het staat nog niet vast, maar door omstandigheden wordt het waarschijnlijk gehouden in COC de Kroon. 

We gaan het super mooi maken. Alleen SVS en Tanuki passen erin qua aantal personen, daarom is het gala 

inderdaad alleen met SVS. We houden het daar zodat we minder geld hoeven uit te geven aan de locatie zelf 

en meer geld overhouden voor bijvoorbeeld een drankarrangement, waardoor de uiteindelijke prijs voor de 

leden ook zo laag mogelijk blijft. Hiernaast kan de muziek op deze locatie ook tot laat doorgaan.  

 

Britt: 

Kan de truienverkoop eerder zodat mensen die naar het buitenland gaan ook iets kunnen bestellen? 

May: Daar kunnen we het over hebben. 

 

Britt: 

Ik snap dat het moeilijk is om de Korean Company Day te organiseren. De Japan Company Day vond ons 

bestuur ook bijzonder. Gaan jullie dit keer ook met de Japanese Chamber of Commerce samenwerken? 

Lynn: We zijn er hard mee bezig. We hebben het moeilijk door het verliezen van het arsenaal, maar we hebben 

een mogelijke lokaal in de Sterrewacht dankzij Ivo Smits en de opleiding. We gaan samenwerken met de 

Japanese Chamber of Commerce en met de Japanse ambassade.  

 

Tip van Britt: 

Vergeet niet een aanvraag in te dienen bij het Leids Universiteits Fonds, Iris. 

 

Milan: 

Komt de Eindjournal van vorig jaar op de website, omdat maar 10 mensen het hebben gekocht?  

Iris: We gaan kijken wat er over is en wat we daarmee gaan doen. Ik ga kijken wat er in de kast ligt en of we 

er wat bij gaan drukken.  

May: Misschien kunnen we pdf’s verkopen. 

Britt: We hebben expres geen pdf op site gezet omdat dit niet kan met de AVG wet vanwege de foto’s van de 

leden. Je zou een verkorte versie op de site kunnen zetten, zonder de persoonlijke dingen. 

Marieke: Als de journalcommissie dat kan regelen dan kan alles meteen online. 

 

Zeno: 

Mijn mentorkinderen hadden een vraag over de filmavond van vrijdag. Hoe wordt die pizza vrijdag betaald? 



May: Die wordt waarschijnlijk door iemand betaald, waarna door middel van een Tikkie iedereen zelf zijn eigen 

bedrag weer kan overmaken. Iedereen betaalt dus zelf voor de pizza’s.  

Anniek: We maken een lijst met de pizza’s en de bedragen en dan betalen 1 of 2 mensen dat, waarna het 

wordt terugbetaald met Tikkie. 

May: Snacks die er verder worden uitgedeeld zijn wel gratis.  

 

Britt: 

Is Banzai echt verwijderd? 

May: Raiden bestaat nog, maar Banzai niet meer. Banzai was de voetbalvereniging van Tanuki, maar die is 

helaas uit elkaar gevallen.  

10. RONDVRAAG 

Niemand had nog verdere vragen. 

SLUITING VERGADERING 

17:58 
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