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Opening en Agenda 

Voorzitter Henrik de Moel heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Er zijn geen 

toevoegingen voor de agenda, die vervolgens wordt goedgekeurd door de aanwezigen. 

 

Notulen 

De notulen van de vergadering van 2011 staan al bijna een jaar op de website. Er zijn geen 

opmerkingen of aanvullingen, waarna de notulen worden goedgekeurd.  

 

Post/mededelingen 

Tijdens de voorbespreking overhandigde Joris nog een stapeltje post, waaronder twee 

geboortekaartjes. Verder geeft Anja aan dat zij ook graag haar functie zou willen overdragen.  

 

Abactiaal jaarverslag 

Corine informeert de aanwezige leden over de administratieve stand van zaken. In totaal zijn er nu 

703 leden. 21 leden zegden op, vaak omdat ze geen band meer zeggen te hebben met de vereniging. 

Daarnaast werden zes nieuwe leden welkom geheten. In het jaarverslag ook aandacht voor het 



lustrum van Dionysos, dat in april ook door de reünisten goed werd meegevierd.  

 

Financieel jaarverslag 

Marloes Schreuder heeft een prima financieel jaarverslag gemaakt, dat de goedkeuring van de 

aanwezige leden krijgt. Marloes kondigt aan dat de jaarrekening 2012 waarschijnlijk spannender zal 

zijn, in verband met het lustrum. Ook de kascontrolecommissie heeft ingestemd met het jaarverslag. 

De indrukwekkende brief van Jeroen Kruse wordt in blijdschap ontvangen. Anja zal informeren of 

Jeroen nog een jaar deze gewichtige taak op zich wil nemen.  

 

Bestuurswisseling 

Henrik de Moel hamert Corine Snel onder dankzegging uit als secretaris van de reünistenvereniging, 

waarop hij Sanderijn van Vliet - Besterveld inhamert als nieuwe secretaris. Hij stelt haar aan als 

tijdelijke voorzitter, waarop Sanderijn Henrik uithamert als voorzitter. Na elf jaar draagt hij het stokje 

over aan Marijke Beintema, die vervolgens wordt ingehamerd door Sanderijn. Marijke bedankt 

Corine en Henrik voor hun inzet en overhandigt beiden een cadeau.  

 

Senaatsbezoeken 

Afgelopen jaar gingen vertegenwoordigers van het reünistenbestuur twee keer op bezoek bij de 

senaat van Dionysos. Om de band tussen reünisten en leden te verbeteren en om beter op de hoogte 

te zijn van elkaars wel en wee.  

 

Er is een idee om op het kerstdiner te vertellen over de reünistenvereniging. 

Joris merkt op dat de almanakcommissie bezig is met de komende almanak, de reünisten hebben 

natuurlijk weer een bladzijde tot hun beschikking. Kopij kan worden aangeleverd. 

 

Koers 2012 – 2013 

De regionale borrels, waarvan er nu twee in het land zijn gehouden, blijven op de agenda. Er was er 

een in Leiden en een in Amsterdam. Wellicht ook in Groningen plannen? Reunisten die er eentje 

willen organiseren, kunnen zich melden voor een bijdrage in de kosten.  

 

Er is gesproken over een Reconnectionfeest (werktitel) om de reunisten en de leden van Dionysos 

wat dichter bij elkaar te brengen. Wellicht is het wat veel om een apart feest te organiseren en is het 

een idee om reünisten welkom te heten op een feest dat al op de agenda staat, zoals het midwinter- 

of midzomerfeest. Toch een Reconnectionfeest? Dan op de vrijdag voor de diës. Joris overlegt dit 

met de senaat en zal het terugkoppelen. 

 

Verder willen we in de nieuwsbrieven graag weer de interviews, zoals we die een paar jaar geleden 

hadden. Hierin vragen we een reünist wat hij of zij tegenwoordig doet. Reünisten mogen ook zelf 

contact opnemen om via de nieuwsbrief (en zo dus ook via de site en de social media) aandacht te 

vragen voor hun projecten/initiatieven/publicaties etc.  

 

In de komende nieuwsbrief (voorjaar 2013) zal Sanderijn zich kort voorstellen als nieuwe secretaris.  

 

 



 

W.v.t.t.k. 

Het reünistenfeest zal in 2013 worden gehouden op 9 november. 

Daarvoor, zoals gebruikelijk, de jaarvergadering. 

Een eventueel Reconnectionfeest rond februari/maart 2013.  

21 december 2012: Midwinterfeest. Reünisten zijn ook welkom. 

 

Korte agenda 2013: 

19 dec kerstdiner Dionysos 

21 dec Midwnterfeest 

Januari senaatsbezoek, vooraf etentje en bestuursvergadering  

Feb/maart Nieuwsbrief met ledenlijst 

19 april evt Reconnectionfeest voorafgaand aan de Diesweek 

Mei/Juni bezoek nieuwe senaat 

Juli Midzomerfeest 

Herfst Nieuwsbrief  

9 november: jaarvergadering en reünistenfeest 

 

Het reünistenbestuur is de afgelopen anderhalf jaar bijna helemaal vernieuwd. Het is goed om te 

merken dat nieuw bloed harder stroomt. Hopelijk wordt er binnenkort een opvolger gevonden voor 

Anja, zodat zij dan na jaren haar taken ook kan overdragen.  

 

Rondvraag 

Waarom heet het abactiaal jaarverslag niet secretariaal jaarverslag, passend bij de functie van de 

secretaris? Het antwoord hebben we niet, maar het verslag zal vanaf de volgende keer secretariaal 

jaarverslag heten.  

 

Sluiting 

Marijke dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 

 

 

 

 

 

verslag: 26 november 2010 

Corine Snel 

 


