WisselZALV 19/04/2022
De Genestestraat 10, te Leiden
1. Opening
De ZALV wordt geopend om 20:24.
Er wordt aangegeven dat de ZALV een andere voorzitter wil.
Kilian:
Bob:
Tirza:
Anton:
Tirza:
Judith:
Martijn:
Kilian:
Martijn:

Jessey is er al zo lang niet geweest.
En Martijn heeft al zo lang niet aan deze kant gezeten.
Zijn er nog andere voorstellen voor voorzitter?
Ze probeert ons te verdelen.
Je stemt op Jessey of op Martijn.
Nee, je stemt of iemand voorzitter wordt of niet.
We gaan stemmen.
We stemmen over een persoon.
Heeft iemand bezwaar als we geen stembriefjes maken?

Er wordt geen bezwaar aangegeven.
Martijn:

Dan doen we het zonder stembriefjes.

Er volgt stemming om Jessey voorzitter te maken.
voor: 12, tegen: 2, blanco: 3
Martijn:

Met de volgende hamerslag draag ik het voorzitterschap over aan Jessey.

Jessey wordt voorzitter.
Jessey: Hallo allemaal.
2. Vaststellen aanwezigen
Aanwezigen:
Sharief
Félice
Hannah
Martijn
Tirza
Jochem
Anton
Thomas
Tom
Berend
Judith
Mara
Carlijn
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Jessey
Simon
Bob
Kilian
Machtigingen:
Hidde -> Kilian
Timo -> Kilian
3. Vaststellen agenda
Toevoegen:
‘Voortgang Zephyr’ na puntje ‘Mari’
‘Kasco’ na puntje ‘Bestuursmededelingen F.T. Door het Stof’
‘Archief overdracht’ na ‘Bestuurswissel’
‘Moties’ vóór ‘Jaarverslag.’
Dus als agenda:
1 Opening
2 Vaststellen aanwezigen
3 vaststellen agenda
4 goedkeuring notulen verZephyngsZALV
5 goedkeuring notulen afgelopen ZALV
6 post
7 Bestuursmededelingen
8 Ab-actiaal
9 Strephyr
10 Quaestoraal
11 Mari
12 Subs
13 Voortgang Zephyr
14 Moties
15 Jaarverslag 2021 - 2022
16 Zwanenzang Tirza Post
17 Bestuurswissel
18 Archief overdracht
19 Troonrede Sharief El Mokhtari
20 Bestuursmededelingen F.T. Door het Stof
21 Kasco
22 W.v.t.t.k.
23 Rondvraag
24 Sluiting
Kilian:
Judith:
Jessey:
Judith:

Ik heb een motie ingediend. Het is wel de bedoeling dat die voor de wissel
wordt behandeld.
We mogen wel als ZALV de agenda bepalen.
Willen we dan alle moties vóór de wissel doen?
Je kan ook alleen van deze motie een puntje maken.
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Mara:
Tirza:
Kilian:
Tirza:
Judith:
Jessey:

Ik vind het een beetje gek dat de tweede bestuursmededelingen F.T. heeft,
dat zijn ze dan niet meer.
Maar we weten niet hoe ze dan heten
We kunnen dan opnieuw de agenda vaststellen
In het verleden was dit geen probleem.
Maar we kunnen het nu wel veranderen.
Goed punt, laten we door gaan.

4. Goedkeuring notulen verZephyngsZALV
Op pagina 7 heb je ‘datdiner’ in plaats van ‘date diner’. Het was ook aan
elkaar. Dat vind ik wel teleurstellend.
Kilian:
Als je zegt tweede en derde moet je het gewoon voluit schrijven en niet
afkorten. Als je zegt ‘is er iets veranderd’ schrijf je dat dan met een t of met
een d?
Jochem: Met een d.
Félice:

5. Goedkeuring notulen afgelopen ZALV
Op pagina 3 staat er dat Kilian zegt: “en dan nu het tweede geluid”, maar
daarna komt er niks.
Jochem: Dat is omdat er toen geen tweede geluid kwam en we verder gingen met
de ZALV.
Kilian:
Je had “er gebeurd weer wat”, met een d op het einde.
En je had onder quaestoraal “licht” als werkwoord, met ch.
Jochem: Oh oeps, dat moet ik dan nog even veranderen.
Félice: Het geluidje was super accuraat genotuleerd.
Jochem: Nice, ik heb m’n best gedaan
Félice:

6. Post
Jochem: We hebben een servet van Myrthe ontvangen, er staat in het Grieks op:
“Kalinichta Zephyr Ti Kanis Dipsao Adio”. Vertaald naar het Nederlands
betekent dit: Goede nacht Zephyr. Hoe gaat het met je? Ik heb dorst.
Jochem: We hebben ook nog een mail van Barry ontvangen over de website, maar
het is handiger om dat onder het puntje websub later te bespreken
Jessey:

Heeft iemand nog iets te zeggen? Nee hè, is altijd wel een saai puntje.
Soms niet.

7. Bestuursmededelingen
Martijn: Ik zou graag het voorzitterschap terug willen.
Hannah: Dat is wel leuk als afsluiting van Martijns bestuursjaar.
Er wordt ingestemd om de stemming zonder briefjes te doen.
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Stemming over Martijn als voorzitter volgt.
voor: 16, tegen: 0, blanco: 2
Martijn wordt weer voorzitter.
Bob:
Tirza:

Luister allemaal naar Jessey’s vervanger.
Bedankt Jessey. Ik ben vergeten wat er te zeggen is qua
bestuursmededelingen, er is niet zo veel. De afgelopen ZALV is net
geweest. Het lustrum en de dies waren leuk.

8. Ab-actiaal
Jochem: Er is nu een nieuwe plant. Strephyr was een tijd best eenzaam en heeft
toen deze plant leren kennen via Bumble. Het is een spinvaren. De plant
heeft ook een soort wortels die op spinnen poten lijken, daarme kan hij
hopenlijk extra goed het archief bewaken met Strephyr. Toen ik naar de
plantenwinkel ging vroeg ik om een lastige plant en toen kreeg ik deze
aangeraden. Er moet nog wel een naam komen.
Martijn: Dan kan er nu wel een naam worden verzonnen voor de nieuwe plant.
Jochem: Hoe zullen we het verzinnen van een naam doen?
Félice: Je kan een poll op de Zephyr insta doen.
Judith: Wat zijn de opties?
Bob:
Het moet wel iets zijn dat op ‘-rik’ eindigt.
Tirza:
We kunnen ook frederiek doen. Dan is het iets niet mannelijks.
Félice: Dan impliceer je wel dat namen een gender hebben.
Judith: Hebben jullie al overlegd met de plant.
Tirza:
Ja.
Judith: Ik wil wel dat je het spelt als Frederick.
Anton:
Roderick, maar dan met een Q.
Martijn: Dus Frederick.
Judith: Met welke spelling?
Martijn: Met ck.
Sharief: Met ph.
Er wordt gekozen voor:
Phrederick [Spreekt uit Frederiek] de archiefplant.
Hannah:
Jochem:
Judith:
Tirza:
Tirza:
Kilian:

De plant heeft volgens mij wel veel water nodig.
In de winkel werd mij verteld weinig water, maar ik weet niet of dat klopt.
Ik vind het wel heftig dat we planten ineens gender geven.
Diederik was toch ook zoon van Hendrick
We kunnen ook doen Phederick, kind van Diederik en kleinkind van
Hendrick, de archiefplant.
De MAAZ is een tijd niet meer geupdatet. Kan dat binnenkort worden
geupdatet. Dat is vooral voor Martijn.

De ZALV wordt geschorst om 21:02.
De ZALV wordt weer geopend om 21:16.
9. Strephyr
Jochem: Strephyr, vriend van Henk en Diederik de Archiefplanten, onze beste
vriend, in zwart-wit gestreepte glorie, met liefde in bewaring gesteld bij het
bestuur, Is nog steeds een beetje eenzaam. Hij vindt het wel fijn dat hij me
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Bob:

Phrederick is gematchd op Bumble. Het is nu wel nog een beetje
spannend met de kennismaking, maar dat zal over tijd vast goedkomen.
Wellicht is Strephyr aanwezig.

Strephyr is aanwezig.
Judith:
Tirza:

Moet er geen fotografisch bewijs komen van de kennismaking?
Je kan de foto’s wel delen in de Zwapp.

Mensen proberen te matchen met Strephyr op Bumble.
10. Quaestoraal
Martijn: Mijn excuses voor de super hoge maandrekening voor sommige mensen.
Dat de schijf kapot ging hielp niet mee, maar ik had het alsnog eerder
kunnen doen. Als je in termijnen wilt betalen dan kan dat. Neem dan even
contact op. Sommige OA’s waren nogal hoog uitgevallen. Ik heb voor de
gemaakte kosten de begroting er af getrokken. Daarbij kwamen sommige
OA’s hoog uit, bijvoorbeeld de Highwine en de Jenga. Daar moet ik nog
even naar kijken.
Simon: Bij sommige OA’s ben ik volgensmij niet geweest, maar daarvoor staan wel
kosten bij mij. Daar heb ik volgensmij voor gemaild dat ik er misschien bij
ben.
Tirza:
De oplossing is dat mensen duidelijk mailen of ze er daadwerkelijk bij zijn.
Judith: Uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de organisatoren.
Tirza:
Je moet bij het declareren duidelijk neerzetten wie er aanwezig was.
Judith: Dus die kosten moeten er dan bij Simon af.
Martijn: Dan zal ik die er af halen.
Jessey: Félice, je kan dan bij de begroting de kosten voor OA’s een beetje
aanpassen aan hoe het nu is gegaan.
Martijn: Hoe we dat precies gaan compenseren, zal ik met Félice naar kijken.
Kilian:
Hoezo stond het verZephyngsweekend er nog niet op?
Martijn: Dan wordt het nog hoger en dat had ik nog niet af door de kapotte schijf.
11. Mari
De ZALV wordt geschorst om 21:28.
De ZALV wordt weer geopend om 21:28.
Applaus volgt.
Martijn:

Judith:
Tirza:
Judith:

Dit is Mari. Mari is meegekomen met de Friesland vakantie. Sindsdien is
ze bij mij geweest. Ze heeft me ook gesteund met de Schijf. Mari is een
verwijzing naar Marmite. Het betekent ook Ster van de Zee. Mari kan dan
de Quaestor knuffel worden, dan kan ze de schijf beschermen. Mari kan je
op elke manier aanspreken, hij, zij, hen. Daar doet ze niet zo moeilijk over.
Ze heeft geen officiële status? Er is geen motie over geweest?
Strephyr ligt ook niet vastgelegd in een motie in de MAAZ.
Er moet wel een puntje Strephyr zijn.
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Martijn:
Judith:
Tirza:
Kilian:
Tirza:

Ik heb er het volste vertrouwen in dat Strephyr en Mari ook goede vrienden
worden.
Ze zien elkaar niet heel veel.
Bij bv’s kunnen ze elkaar zien.
Dan nemen jullie ze mee?
Ze zijn nu toch ook samen aanwezig?

12. Subs
Eetsub
Tirza:

Er is een eetrooster. We hebben net al lekker gegeten. Hopelijk was het
laatst op SSR ook lekker, toen heb ik gekookt. Toen hadden we mousaka.

Fotosub
Anton:
Ik heb foto’s gemaakt en ik heb foto’s van het verZephyngsweekend
doorgestuurd.
Jessey: Vind je het niet te zwaar in de sub, Anton?
Hannah: Kan je de foto’s doorsturen voor de promosub?
Tirza:
Je kan de foto’s ook via de website vinden.
Judith: Ik weet niet of we alle foto’s zomaar op de insta willen.
Simon: Dat vragen we soms ook aan mensen.
Hannah: Als iemand een probleem heeft met een foto op de insta, dan halen we de
foto er ook gelijk af.
Kasco
Anton:

We hebben laatst de kas gecontroleerd. We moeten nog even wachten tot
de schijf weer helemaal gefixt is.
Jessey: Zouden we bereid zijn voor boekhoudsoftware?
Judith: Verkoop jij het?
Jessey: Ik hou nu boek bij een andere vereniging, nu snap ik waarom balansen bij
Zephyr fucked up zijn.
Hannah: Hoeveel kost het?
Jessey: Iets van 10 to 15 euro per maand.
Anton:
Het is aan de Quaestor om met zo’n voorstel te komen.
Websitesub
Anton:
Ik heb de berichtjes enigsinds luchtig gelezen. Er is contact opgenomen
met Barry, een vriend van Christiaan. We hebben hem gemaild en hij
reageerde heel vriendlijk. Echt heel lief. het plan van oude hosting is
enigsinds van de baan. Wij hebben de website geüpdate.
Kilian:
Hij heeft echt een hele hoop gedaan. En heeft ook alles uitgelegd. Hij heeft
ook een dag later gemaild en toen zei hij al sorry voor de late reactie.
Jochem: Hij heeft ook best wel ontzettend uitgebreid uitgelegd. Hij zei ook dat het
regelen van de hosting iets is dat hij met liefde doet. Het plan is ook om
even een bedankje te regelen voor hem, voor het hosten van de website
en voor het helpen updaten. We moeten nog even kijken wat we dan
precies als bedankje gaan regelen.
Bob:
Erelid.
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Judith:

We adopteren de baby.

Almanaksub
Anton:
We zijn druk met plannen. Het gaat helemaal goed komen. We wachten
op een aantal stukken tekst die nog moeten worden aangeleverd. Als
iemand zich geroepen voelt om een stuk in te sturen doe het vooral.
Kilian:
Je kan iets insturen als je wilt.
Diessub
Kilian verlaat de vergadering om 21:48.
Hannah: We hebben onze eerste activiteit georganiseerd. De volgende is op vrijdag.
Als je je niet hebt aangemeld voor het springen kan je bij de maaltijd zijn.
Anton:
Je kan denk ik ook nog wel bij het springen zijn.
Judith: Het was super leuk maandag.
Kilian komt weer binnen op de vergadering om 21:49.
Familiedagsub
Jochem: Er is nu een plan gemaakt. We willen de dag op 26 juni gaan houden. Dat
is net in het zomerrecces. Als er een bestuurslid bij is, dan kunnen we als
het goed is alsnog op SSR terecht. Er komt binnenkort een mail over, om
wat informatie op te halen van mogelijke aanwezigen en om wat info te
geven.
Bob:
Timo weet zelf niet zeker of hij er is, anders moeten we iemand anders
fixen.
Judith: Heeft Hidde nog rechten?
Hannah: In het algemeen heeft Hidde nog wel rechten.
Anton:
Ik geloof dat het huidige bestuur en twee besturen er voor kunnen als
vertegenwoordiger.
MAAZ-sub
De vergadering wordt geschorst om 21:52.
De vergadering wordt weer geopend om 22:05.
Anton:
Kilian:
Tirza:
Anton:

De MAAZ-sub heeft de afgelopen tijd niet heel veel werk verricht. Mochten
mensen mazen in de MAAZ zien, geef het door.
We gaan de ab actis questie beslechten.
Timo heeft niks voorbereid.
Ik zie het betoog van Kilian wel staan, van Timo niet. Dan bewaren we dat
denk ik tot volgende vergadering.

Vakantiesub
Tirza:
Er is niet heel veel veranderd. We gaan de laatste details uitzoeken als we
bijna op vakantie gaan.
Anton:
We vliegen vrij vroeg terug. Is er al gekeken naar hoe we naar het
vliegveld komen?
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Tirza:
Anton:
Félice:
Anton:
Tirza:

We gaan dat op een realistische tijd van te voren doen, dan wordt er niet
nog iets gewijzig van tevoren.
In het ergste geval moeten we een andere vlucht boeken.
We gaan er op tijd naar kijken.
Ik denk dat op tijd in dit geval zo snel mogelijk is.
We zorgen er voor dat het goed komt.

Promosub
Hannah: De promosub is op het moment nog een beetje aan het doorgaan zoals het
eerst ook was. Als er een leuke foto is dan wordt deze gepost met wat
tekst erbij. Het plan is om het wat meer te gaan stroomlijnen voor de OA
periode.
Kilian:
Worden er vanavond foto’s gemaakt?
Anton:
Er is een foto gemaakt.
Anton:
De taak van het foto’s maken is voor een andere sub.
Martijn:
Judith:

Hebben we subs gemist?
Ik mis de lustrumsub.

Lustrumsub
Judith: Er was een togafeest. Er leek niet zo veel georganiseerd. Er was ook een
lage opkomst. Ik denk dat dit best wel schadelijk is voor Zephyr. Dit is ook
niet zo chill voor Timo die denk ik wel veel gepromoot heeft vanuit zijn
functie. Ik denk dat nauwelijks organiseren vervelender is dan niet
organiseren.
Tirza:
Ik had geen idee dat het ontvangen moest, dat heb ik niet doorgekregen
van oude leden.
Judith: Er is nu alleen een filmpje doorgestuurd voor toga’s.
Mara:
Ik ben er wel uitgegaan, maar wel met de boodschap dat ik nog kan
helpen.
Kilian:
Het ontvangen van mensen is wel lastig om zelf te bedenken.
Mara:
Misschien had er nog iets van een preborrel moeten zijn.
Judith: Marvin was er wel vanaf 8 uur, er was toen eigenlijk niemand. Is er
überhaupt gestalkt naar leden? Dingen op SSR zijn best wel belangrijk
voor het imago.
Félice: Het is niet oké, het is op veel fronten fout gegaan. het had beter gemoeten.
We hadden meer moeten promoten.
Tirza:
We hebben er ook over vergaderd. Het was nu onduidelijk wie welk deel
van de promo ging doen. De sub loopt nu eigenlijk te lang. Ik was zelf ook
niet bij het toga feest. ik had toen lang op werk en was niet in staat om nog
gezellig te zijn. We komen er ook nog op bij komend punt. Maar eigenlijk
moeten mensen ook met alleen een weekmail bij de activiteit zijn.
Mara:
Daar ben ik het niet mee eens. Ik krijg het laat mee als het alleen via
weekmail wordt geommuniceerd. het is ook wel de taak van het dispuut om
zoiets naar ZOL’en te communiceren.
Anton:
Ik zie dit ook wel enigzins als bestuurstaak. Het is wel een beetje de taak
van iedereen om dit bij te houden. Maar voor zoiets het wel de moeite om
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het bij te houden als bestuur en mensen te stalken. De ideale Zephyriaan
zet het gelijk in de agende, maar we zijn niet allemaal ideale Zephyrianen.
Tirza:
Excuses voor dat het is fout gegaan.
Mara:
Hoe zit het met de komende activiteiten?
Tirza:
We zijn nu in principe klaar, er komt nog een strandfeest in juni.
Judith: Hoe zit het met het budget voor de lustrumsub.
Mara:
Als je op zondagavond een feest voor reunisten organiseert komen er
geen reunisten.
Hannah: Het is denk ik een goed idee om een feest te organiseren waarbij iedereen
aan zijn trekken komt. We hebben nog genoeg budget. Misschien kunnen
we dan nog ons verloren feest op SSR een beetje inhalen.
Mara:
Als je er mensen op 12 juni bij wilt hebben moet je wel op tijd stalken.
Anton:
We hebben als almanak sub al een tijd terug een mail gestuurd.
Felice: Het strandfeest organiseren Sharief en ik. als er advies is, zeg het vooral.
De almanaksub regelt dan het foto moment op die dag, wij regelen het
feest.
Martijn: Verder nog vragen of opmerkingen?
Judith: Fijn dat er nog een feest komt.
Hannah: Wat vind men van een feest op SSR?
Judith: Als je het open op SSR doet trekt het minder reunisten aan.
Tirza:
Het puntje Imago is iets voor het hele komende jaar.
13. Vooruitgang Zephyr
Tirza:

Hannah:

Judith:
Tirza:
Judith:

Hannah:
Anton:
Hannah:
Kilian:
Hannah:

We hebben het er net al even over gehad. Een hoop dingen gaan wel
goed. Maar het beeld op SSR is wel dat we aan het doodgaan zijn. Het
heeft nu geen zin om met vingers te gaan wijzen. We moeten wel zorgen
dat we dat verbeteren.
Op het moment is de reputatie op SSR wel aan het kelderen. Ik heb er wel
werk van gemaakt om met mensen te praten. Ik merk wel ontevredenheid
over hoe Zephyr nu gaat. Het feit is wel dat er aan veel dingen te
merken is dat er iets mist waardoor we niet veel mensen aantrekken.
Er is wel een verschil tussen het gaat niet goed met Zephyr en het gaat
niet goed met het imago van Zephyr.
We hebben nu veel dubbelleden, dat laat wel zien dat er blijkbaar iets mist.
Dubbelleden zijn juist positief, het geeft juist verbinding met andere
disputen van SSR. We hebben eerder echt een crisis gehad, toen hadden
we een lichting van 2 en toen van 1. Toen ging het echt slecht. Daar
hebben we toen echt aan moeten werken.
Het kan zijn dat ik voor mezelf spreek. Ik heb wel het idee dat er behoefte
is aan dingen die Zephyr nu nog mist.
Kan je dat wat concreter maken?
Bijvoorbeeld enthousiasme over activiteiten, zowel activiteiten van Zephyr
als van SSR.
Als ik een activiteit organiseer zou ik persoonlijk mensen vragen of ze
komen omdat ik denk dat ze anders niet komen.
Ik vind het niet heel fijn dat ik er heel hard aan moet trekken om er veel
mensen bij te laten zijn bij een activiteit.
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Mara:
Hannah:
Tirza:
Hannah:

Judith:
Bob:
Tirza:

Bob:
Anton:
Kilian:
Judith:
Mara:
Hannah:
Anton:
Judith:
Hannah:

Judith:
Tirza:
Judith:

Kilian:
Bob:

Kilian:
Tirza:
Bob:

Vroeger moesten we alle Zephyrianen appen of ze bij de borrel zijn, dat
was toen nodig.
Ik heb het idee dat SSR daarin wel veranderd is.
Dat het nu beter gaat dan toen betekent niet er nu geen werk aan nodig is.
Het is niet nodig dat iedereen er ten alle tijden bij moet zijn. Dat is niet hoe
Zephyr in elkaar zit. Maar de eerstejaars die nu naar SSR komen zoeken
een actieve groep.
Het imago op SSR en onze activiteit zijn twee aparte dingen. Ik denk dat
het probleem het imago op SSR is.
In het ideale geval komt iedereen en zeggen ze af als ze niet komen. Je
gaat ervan uit dat iemand bij de activiteiten van z’n dispuut komt.
Het is fatsoenlijk als je aangeeft aan de organisatoren dat je er niet bij
bent. Het moet niet standaard zijn dat je er niet bij bent. Het moet ook tijdig
worden aangegeven bij de ab wat de activiteit is en waar en wanneer.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor SSR activiteiten. We moeten gewoon
aanwezig zijn.
Zullen we het eerst hebben over wat we binnen SSR kunnen veranderen?
Als het binnen Zephyr beter gaat, zou je verwachten dat het ook beter zal
gaan op SSR.
Ik denk dat je het wel echt moet scheiden. SSR merkt niks van hoe het hier
intern gaat.
Hoe het vroeger intern ging, had geen impact op ons imago binnen SSR.
Wat ik vooral merk, is dat ik iemand ben die vaak lang blijft hangen op
SSR. Dan moet ik me vaak aansluiten bij andere mensen op SSR.
Zullen we het even niet elke keer hebben over welk kader we het hebben.
Het is denk ik wel belangrijk om onderscheid te maken.
Het is denk ik wel zo dat door corona er een gat is gekomen tussen hoe
nieuwe leden en oude leden Zephyr zien en hoe het wel of niet over tijd
moet veranderen.
Ik vind het niet slim om intern veranderingen te laten gebeuren met als
doel ons imago op SSR.
Dat zijn denk ik twee aparte punten om te bespreken.
Ik wil een radicaal idee voorstellen. We kunnen deze bespreking naar een
ander moment verplaatsten. Dan kunnen we misschien kennis van oude
leden gebruiken.
Hoe meer je het uitstelt, hoe minder je er aan kan doen. Het moet wel voor
de EL CID gebeuren.
Even terug hadden we een activiteit bij Anton, toen zouden we naar SSR
gaan. Ik liep naar SSR, ik was toen de enige op SSR. Toen moest ik gaan
uitleggen waar Zephyr was.
Wij dachten toen echt dat we op tijd bij SSR zouden zijn.
Het heeft geen zin om over een specifieke activiteit te kijken.
Zo’n situatie zou niet moeten voorkomen.

Myrthe komt binnen op de vergadering om 22:43.
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Anton:

Ik ben het niet eens met Judith. We kunnen beter nu een plan maken,
nu dat er een nieuw bestuur komt. Het is nu een goed moment om het er
over te hebben.
Hannah: Ik wil wel even zeggen dat het mij vooral om de sfeer gaat, dat valt soms
samen met dingen die op SSR plaatsvinden.
Tirza:
Nu hebben we ook de ervaring van onze oude leden, we kunnen het er nu
over hebben.
Judith: Mara en ik zijn zo weg denk ik.
Mara:
Ik denk dat het verstandig is om nu alvast wat plannen te bespreken. Ik
denk dat er wel een groot plan voor nodig is.
Judith: Nu gaat het wel beter dan in het verleden. Toen hebben we veel gehamerd
op aanwezigheid bij de borrel, integratieborrels. Het dragen van
dispuutskleding. Het is heel goed om iets voor SSR te organiseren op een
goede manier.
Kilian:
Het is ook belangrijk om veel aanwezig te zijn op activiteiten op SSR.
Judith: Actief zijn bij de DCW is ook belangrijk. (En dat is aardig gelukt, we hebben
gewonnen! Red.)
Kilian:
Bijvoorbeeld de BLOQ speciaalbier borrel bijwonen is ook belangrijk, wij
zijn dan als een van de weinige. Dat komt ook goed over.
Anton:
Ik wil voorstellen om het activiteitenschema zoals we dat nu doen radicaal
om te gooien. Ik merk zelf ook wel dat ik niet heel enthousiast wordt over in
een excelsheet opzoeken met wie ik iets moet organiseren. Ik denk dat dit
hele concept niet heel handig is. Wat spontanere activiteiten is misschien
handiger. Iets meer ruimte in het activiteitenschema is misschien ook
handig. Wat me is opgevallen in de weekmails van afgelopen weken is dat
het gewoon heel erg vol zit. Een week waren er bijvoorbeeld 4 dingen. Als
je dan nog langs een activiteit van een ander dispuut wilt gaan of naar de
Dixo, dan zit alles al snel heel erg vol.
Simon: Als mensen naar een activiteit buiten Zephyr gaan maar wel SSR
gerelateerd kan je misschien in een groepje gaan.
Bob:
Dat kan bijvoorbeeld binnenkort met de voetbalwedstrijd. Zorg ook dat je
gezien wordt.
Tirza:
Doe ook Zephyr kleding aan.
Hannah: Ik merk ook dat bij jongere lichtingen spontaniteit heel erg wordt
gewaardeerd.
Sharief: Ik vind het activiteiten rooster wel een goed beginsel. Voor mij persoonlijk
ik heb vaak een vergadering op donderdag, dan is het fijn als er op een
andere dag iets is in de week. Misschien moet er wel iets veranderen aan
de manier van aankondiging in de zwapp. Het is wel fijn dat je nu met het
rooster al ver vooruit kan kijken wat er is.
Anton:
Ik vind het een beetje bureaucratisch gelul, zo’n schema.
Tirza:
En dan zit je bij T.A.E.N.I.A.
Anton:
Ik vind het wel een goed idee als je na de indeling een berichtje krijgt van
het bestuur over wanneer je bent ingedeeld.
Tirza:
Dat is een goed idee.
Anton: Bij T.A.E.N.I.A. hebben we ook een chat waarin alleen het bestuur iets mag
sturen, daarin kunnen dan ook announcements worden gemaakt. Om te
voorkomen dat mensen dingen vergeten.
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Tirza:

Dat is wel een goed idee, dan worden dingen niet begraven onder andere
berichten.

Judith machtigt Simon en verlaat de vergadering om 22:55.
Kilian:

Mara:
Hannah:

Mara:
Hannah:

Bob:
Myrthe:

Simon:
Tirza:
Mara:

Tirza:
Hannah:
Tirza:
Anton:
Félice:
Tirza:
Hannah:

Tirza:
Hannah:

Als we de Zephyr app hebben kunnen we ook pushnotificaties sturen. Ik
ben het verder met Sharief eens. Het schema is een goede ruggengraat. Ik
ben het wel eens dat als er al veel is er niet per see een activiteit hoeft te
zijn.
Als er een week al vrij vol is dan moet je daar geen activiteit van Zephyr
in plannen. Naar een dixo op SSR gaan is ook een Zephyr activiteit.
Als ik het zo hoor dan zijn veel mensen voor om het schema te blijven
gebruiken, maar om iets meer te kijken naar wat voor activiteiten er op
SSR zijn, zoals een dixo.
Misschien is de interpretatie van het schema niet voor iedereen even
duidelijk. Een activiteit op SSR valt ook onder een Zephyr activiteit.
Over het algemeen staan belangrijke activiteiten op SSR wel in het
schema. Maar het staat er meer als een soort alternatief voor de standaard
Zephyr activiteiten.
Je zou kunnen zeggen dat iets op SSR als default een preborrel heeft.
Even vanuit BLOQ hoe wij dat doen, zo doen wij dat ook in BLOQ. Als er
vanuit SSR veel dingen staan, dan plannen wij daar om heen. Anders
wordt het te druk voor mensen.
Voor die SSR activiteiten, worden mensen dan alsnog ingedeeld voor een
preborrel?
Ik denk dat dat wel een goed idee is, dat neemt ook wat weg bij het
bestuur.
Ik denk dat je het stalken niet alleen bij de leden moet laten als het echt
belangrijke activiteiten op SSR zijn. Als het een keer blijkt dat de SSR
activiteit genoeg is, dan moet het niet noodzakelijk zijn om daar nog iets
naast te organiseren.
Dat is ook het idee. De ene week zal er iets groters worden
georganiseerd dan de andere.
Ik denk wel dat er misschien een wat spontaner schema moet komen voor
nieuwe leden.
Ik denk dat dat er al automatisch komt als je meer ruimte houdt voor SSR
activiteiten.
Ik bedacht me nog een ding: Google agenda. Een agenda waar iedereen
zich op synchoniseerd.
Dat staat ook in ons bestuursplan.
Wil je de Zephyr agenda, stuur dan Kilian een bericht.
Ik weet niet helemaal hoe die agenda werkt. Stel we houden dat heel rigide
bij, kunnen we dan het activiteiten schema en de google agenda
samenvoegen?
Daar zou je naar kunnen kijken. Ik heb veel ervaring met google agenda, ik
zou wel mee kunnen kijken.
Als mensen daar behoefte aan hebben, ik wil wel een google agenda
bijhouden.
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Bob:
Drop het eetrooster er dan meteen ook maar in.
Hannah: Zou er behoefte zijn aan meer integratieborrels?
Mensen reageren erg positief op meer integratieborrels.
Tirza:
Er is ook al veel voor inbegroot.
Sharief : Er komt ook een integratieborrelsub. Daar hebben wij als bestuur een hand
bij in de soep. Dat lijkt mij persoonlijk heel erg gaaf.
Jessey: Mogen ZOL’en ook komen?
Sharief: Ja natuurlijk.
Mara:
Ik denk dat dit hele goede stappen zijn. We moeten het ook nog hebben
over ons imago.
Tirza:
Tijdens corona hebben we een GDA georganiseerd dat was een flop. We
kunnen daar ook een nieuwe voor organiseren.
Kilian:
Ik denk dat dat een groot risico is, we kunnen misschien beter naar de
GDA’s van andere disputen.
Tom:
Misschien moeten we ook inzichten vragen van oudere leden.
Kilian:
De mensen die hier zijn zijn wel de mensen die het uiteindelijk moeten
gaan doen.
Stuur een bieremoji naar me en je hebt een anytimer op me. Niet
doorvertellen natuurlijk.
Tirza:
We hoeven niet de mening per se van mensen die er toch amper zijn.
Myrthe: Ik sprak laatst iemand van BLOQ van toen het minder goed ging met
BLOQ. Toen was het verplicht om naar de borrel te komen. Ik zou nog wat
concreter kunnen vragen wat ze toen deden.
Tirza:
Ik denk dat het goed is voor leden om activiteiten als wat verplichter te
zien, tenzij je echt een goede reden hebt.
Simon: Stalken voor de dinsdag borrel is belangrijk.
Tirza:
De dinsdag hou je natuurlijk altijd vrij.
Mara:
In het verleden toen het niet goed ging hebben we een tijd mensen streng
toegesproken om er bij te zijn. Toen hebben we ook geappt: ‘Morgen is er
borrel, ben je er bij?’ Het is ook echt belangrijk om altijd je kleding aan te
hebben.
Anton:
Het is ook belangrijk om met mensen te praten over wanneer ze plannen
hebben staan en hoe het gaat op een meer casual manier, in plaats van
alleen mensen stalken via whatsapp.
Mara:
Ik denk dat bij mensen stalken je er ook meer gezellig om heen moet
praten.
Jessey: Ik ga er denk ik van door, goede discussie. Lekker gewerkt bestuur.
Gefeliciteerd nieuw bestuur.
Jessey verlaat de vergadering om 23:16.
Tom:

Ik ga er vandoor. Nieuw bestuur succes. Bedankt oud bestuur.

Tom verlaat de vergadering om 23:17.
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Anton:

Ik vond het een hele nuttige discussie. Het herhaalde zich soms een
beetje. Voor komende bestuur, ga met mensen in gesprek om ideeën te
verzamelen. Bijvoorbeeld met Myrthe die ervaring van BLOQ kan
gebruiken. Dat soort input kan heel nuttig zijn.
Hannah: Zoiets hebben ik en het komende bestuur enigszins gedaan de laatste
paar weken.
Kilian:
Mag ik bier Jochem?
De vergadering wordt geschorst om 23:19.
De vergadering wordt weer geopend om 23:52.
14. Moties
Motie: Weerbericht
Indiener: Hidde van Slooten
De Zephyr Algemene LedenVergadering, bijeen op 19 april 2022 te De
Genestetstraat 10, Leiden,
Constaterende dat:
Zephyr vernoemd is naar de god van de Westerwind en daarom een sterke
binding heeft met meteorologische waarden
Overwegende dat:
De binding met het weer sterk moet zijn bij de leden.
Spreekt uit dat:
Er op de ZALV standaard een puntje ‘weerbericht’ dient te zijn. De
ZALV beslist zelf hoe dit puntje uiting krijgt.
Tirza:
Kilian:
Sharief:
Anton:
Tirza:
Bob:
Anton:
Martijn:
Tirza:

Ons idee is om even op te noemen wat er goed ging, het zonnige bericht.
En verteld wat er minder goed ging, voor steun het stormige weer.
Je zou ook de bestuursmededelingen weerbericht kunnen noemen.
Dus jullie visie is een soort puntje persoonlijk/roddels?
Dus wel geschorst dan?
Dat vind ik wel een goed idee.
We kunnen ook doen dat de ab actis het bestuur van morgen gaat
uitbeelden
Ik zou oprecht graag weten of het na een ZALV gaat sneeuwen.
Bepalen we dan per ZALV hoe we het invullen?
Ik denk dat we het eenmalig doen. Het gaat er vooral om dat het de
ZALV’en leuker maakt. Ik denk dat we een mooi idee hebben voor het
weerbericht. We kunnen het nu uitvoeren bij de w.v.t.t.k.,

Stemming volgt:
Voor: 19, tegen: 0,blanco: 0
De motie is ingestemd.
Motie: Wie dit voorleest moet een bak trekken
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Indieners: Kilian van der Salm, Hidde van Slooten, Carlijn van Dam, Simon van de
Reep, Jessey van Beek
De Zephyr Algemene LedenVergadering, bijeen op 19 april 2022 te De
Genestestraat 10,
Constaterende dat:
-Er t.t.v. het indienen van deze motie nog geen bakken zijn getrokken door het
bestuur
Overwegende dat:
-Er bakken moeten worden getrokken
Spreekt uit dat:
-Ieder die deze motie voorleest, een bak moet trekken
-Ieder die deze motie heeft voorgelezen voordat de motie van kracht was, een bak
moet trekken voor elke keer dat diegene de motie heeft voorgelezen
En gaat over tot de orde van de dag
Kilian: Normaal is het standaard dat de voorzitter van de ZALV de motie
voorleest.
Martijn: Ik zal hem nog een keer voorlezen.
Martijn leest de motie nog een keer voor.
Tirza:
Als de motie niet wordt ingestemd, dan hoeven er dus geen bakken te
worden getrokken?
Kilian:
Nee klopt.
Stemming volgt:
Voor: 12, tegen 1, blanco 2.
De motie is ingestemd.
Bak komt bij de volgende schorsing.
Motie: Jessey als voorzitter
Indieners: A.D. van Es, T.J.W. van Gelooven
De Zephyr Algemene LedenVergadering, bijeen op 19 april 2022 te De
Genestestraat 10,
Constaterende dat:
-Jessey een zeer bekwame voorzitter is
Overwegende dat:
-De ZALV van zijn expertise en ervaring binnen het dispuut veel kan leren
Spreekt uit dat:
-Wanneer Jessey aanwezig is bij de opening van een ZALV hij voorzitter wordt tenzij
de ZALV een ander benoemt
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En gaat over tot de orde van de dag
Stemming volgt:
Voor 6, tegen: 1, blanco: 10
Er moet opnieuw worden gestemd.
Anton:
Kilian:

Ik vond het gewoon heel erg leuk dat Jessey er weer een keer bij was.
Ik lees even een appje voor: “Ik heb wel intens genoten als voorzitter”

Stemming volgt:
voor 12, tegen 3, blanco 2
De motie is ingestemd
15. Jaarverslag 2021 – 2022
Jochem: Ons bestuurjaar begon in een aparte periode. Destijds was ons de wind uit
de zeilen nog steeds ontnomen door corona. Hierdoor hadden we niet een normale
fysieke wissel, maar in plaats daarvan een die online plaats vond op 30 april 2021.
Dankzij Corona moest niet alleen de wissel aangepast worden, maar ook de
activiteiten.
Zo was het eten verdeeld in kleine groepjes. Maar wanneer je Zephyrianen uit elkaar
probeert te houden, gebeurt er iets interessants. Als magneten worden zij namelijk
tot elkaar aangetrokken en zo eindigden we toch wel eens met samen om de
grenzen van de restricties een beetje uit te rekken. Dat is dan weer het voordeel van
een wat kleiner dispuut zijn, zo hoefden we elkaar gelukkig niet al te veel te missen.
Afgelopen vakantie zijn wij vertrokken naar Friesland. Daar hebben we de locale
bevolking een demonstratie gegeven over wat onstuimigheid precies inhoud. Hoewel
later in een zeker kampweek filmpje bleek, dat dit de mensen vooral verwart maakte.
Tijdens de EL CID hebben wij lekker zitten borrelen op het terras, waar wij EL
CIDlopers lubte, spelletjes speelde en werden uitgedaagd om bakken te trekken.
Iemand waaide in het bakken trekken misschien iets te veel mee, maar laat ik maar
geen namen noemen.
Na de EL CID was het tijd voor kampweek. KAMPWEEEK. Helaas, was het deze ik
een wat improvisorische versie in Leiden zelf, omdat corona nog steeds roet in het
eten gooide. Maar uiteindelijk hebben we alsnog hele leuk tijd gehad. Bijvoorbeeld
met de presentaties in de felle zon bij de hockey club. Gelukkig voor ons hoefden we
alleen tijdens onze presentatie de bakplaat die het sportveld was, even te betreden.
Daar gaf Tirza zo’n indrukwekkende speech dat het blijkbaar menig noviet
intimideerde (Misschien dat haar zwaard-oorbellen meespeelde). In plaats van
schattig, werden wij namelijk ineens als grimmig gezien.
Bij de disputenspellen kregen we helaas een minder fijne locatie. Groepjes kwamen
daardoor vaak laat bij ons aan en ook was een een wielrennersgroep die ons de
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wind van voren gaf. Maar uiteindelijk was het alsnog erg gezellig en hebben wij zelfs
een groep van 7 aangetrokken voor het pizza eten erna!
Iets later bij het NC-Uitje konden we weer genieten van een echte Zephyr klassieker,
namelijk een strandwandeling met pannenkoeken. Aan het einde van de avond vond
zelfs nog een onverwachte onstuimige wending plaats, waarbij men besloot om te
gaan zwemmen. Niet iedereen vond dit een even goed idee. Daarom waren er wel
nog even heftige onderhandelingen over het aantal anytimers, voordat een groep
moedig de zee in ging, gewapend met niets anders dan ondergoed met als
vooruitzicht slechts oude theedoeken die we mochten hebben van het pannenkoeken
restaurant waar we eerder gegeten hadden.
Na de NC-UIT werd het natuurlijk tijd voor de open activiteiten. Deze begonnen met
het griekse eten, want ja, bij een grieks dispuut hoort natuurlijk ook grieks eten. Daar
zullen we komende vakantie vast en zeker ook onze buik vol mee gooien.
Gedurende de periode hebben we een heel scala aan ontzettend leuke activiteiten
gedaan, poolen, een spelletjesavond, Vega vs vlees en natuurlijk niet te vergeten de
MammaMia-drankspellenavond. Die moet ik toch maar even noemen voordat een
MammaMia fanatiekeling me om de oren vliegt voor cultuurschennis.
Tijdens deze eerste periode heeft Berend zich bij ons aangemeld. Thomas volgde
hem iets later tijdens de tweede open activiteiten periode. Dit jaar hebben wij helaas
een iets kleinere lichting, maar je weet wat ze zeggen: kwaliteit is belangrijker dan
kwantiteit en ik ben er absoluut van overtuigd dat met Thomas en Berend als
aanwinsten voor ons dispuut, de borrels nog onstuimiger zijn geworden en de
activiteiten nog zwoeler.
Laten we wel ons best doen om komend jaar niet slechts 2 pareltjes te vinden, maar
nog meer. Zo kunnen wij met onze windkracht 10 er voor blijven zorgen dat de
wieken van SSR blijven draaien.
Bij hun KMT periode hebben Thomas en Berend keihard gezwoegd om zichzelf te
bewijzen en om Zephyr beter te leren kennen. Zo hebben zij bijvoorbeeld bij het
verZephyngsweekend hulp afgeslagen voor het bereiden van het diner, en
zelfstandig een top etentje geregeld. Ook de liederen hebben zij er zo goed
ingestampt dat ze ze nu in hun slaap kunnen opzeggen.
Recent hebben wij nu nog even mogen genieten van het lustrum terwijl wij nog
bestuur zijn. Daar hebben we wel een tijd op mogen wachten. Inmiddels heeft de
lustrumsub ook al zo lang gelopen dat ze bijna vergeten zijn dat het een tijdelijke sub
is. Bij de escaperoom zijn we mooi op tijd ontsnapt, een groepje misschien ietsje
meer op tijd dan het ander (maar die andere kamer was ook wel een gigantisch stuk
lastiger). Bij het griekse tempel bouwen hebben we met zo ontzettend veel
speculaas, drop en strooigoed gebouwd, dat zelfs de heks van hans en grietje er
voor weg zou rennen uit angst voor diabetes.
Deze week hebben we gelijk daaraan vast ook onze dies mogen vieren, de 16e
alweer.
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Bij het taart eten was het heerlijk weer en hebben we genoten in het park. Voor een
stuk taart zijn Zephyrianen natuurlijk altijd te porren. Er waren maar liefst 4 taarten en
daarnaast ook nog de overblijfselen van griekse tempels.
Later deze week gaan we de dies nog verder vieren. Ik sta nu eigenlijk al te stuiteren
om bij die activiteit te zijn, echt een ontzettend leuk idee van de diessub om naar een
trampoline park te gaan. In de lucht zijn wij zephyrianen helemaal in ons element.
En nu is dan het moment gekomen om te gaan wisselen.
Het jaar is voorbij gevlogen in een snelheid en onstuimigheid kenmerkend voor de
westenwind. Hoewel ik deze wind natuurlijk al langer kende, heb ik er enorm van
genoten om hem als bestuur zijnde toch nog net iets vollediger in mijn zeilen op te
vangen. Hopelijk zal het komende bestuur er ook zoveel van genieten, of misschien
nog wel meer.
Voor ons als bestuur zijn dit nu de laatste meters, maar meters maken kunnen wij
gelukkig heel goed en ervan genieten misschien nog wel beter en al helemaal mede
Zephyrianen. Dus proost op nog een hele hoop jaren waarbij het ons voor de wind
zal gaan!
Dixi.

16. Zwanenzang Tirza Post
Hey allemaal, wat fijn dat jullie hier allemaal aanwezig kunnen zijn! Na twee jaar is
het toch tijd geworden dat ik geen bestuur meer ga doen. Ik vind het zelf een best
wel raar idee. Ik heb er de afgelopen weken wel steeds meer zin in gekregen. Ik ben
er wel klaar voor om niet meer alles te hoeven regelen. Dat klinkt een beetje
negatief, maar Zephyr is oprecht een van de beste dingen die mij ooit is overkomen.
Ik heb hier niet 1, maar 2 geweldige partners ontmoet en ik heb hier natuurlijk
geweldige vrienden gemaakt. Zephyr heeft mijn studententijd 1000% beter gemaakt.
Ik ben heel dankbaar voor jullie allemaal. Een paar van mijn highlights van het
afgelopen jaar zijn de Friesland vakantie, het zwemmen tijdens het NC-Uitje, het uitje
naar het Tikibad en Antwerpen, beide weekenden, de ZKKT, de unitborrel en naar
theater de Reveu.
Ik had dit bestuursjaar natuurlijk niet kunnen doen zonder mijn bestuurleden, Martijn
en Jochem.
Martijn heeft het afgelopen jaar harstikke hard gewerkt. Hij heeft niet alleen de
Quaestorschijf onwijs snel hersteld, hij heeft dat gedaan terwijl hij aan de meter
werkt, met zijn h.t. en f.t. vergaderd, de CuCo doet, studeert (of course is het maar
geschiedenis), werkt als manager bij de Plus (in Dordrecht nog wel), onwijs vaak tot
laat bij de dinsdagborrel en de activiteiten is, en natuurlijk ook nog moet eten en
slapen. En eerder in het jaar heeft Martijn ook nog de balans kloppend gekregen na
meerdere dagen puzzelen. Ik kan heb hier eigenlijk maar 1 ding over te zeggen:
Martijn je bent een strijder!!!
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Tijdens het schrijven van deze zwanenzang heb ik die van Bob doorgelezen. Hij
voorspelde dat Jochem niet 1 maandmail zou vergeten. Helaas is Bob geen
toekomstvoorspeller, want er zijn toch enkele maanden zonder maandmail geweest.
Het lijkt mij ook oprecht wel lastig om iedere maand weer een hele nieuwe mail op te
stellen. Ik heb al moeite met iedere maand weer een praesideaal te verzinnen. De
weekmail is gelukkig iedere week prachtig op tijd. En dat terwijl jij ook aan de meter
werkt, onwijs vaak je huis open stelt voor het dinsdageten en de wekelijkse
activiteiten, wiskunde studeert, midden in de nacht naar de sportschool gaat, de
CuCo doet, de hosting van de site gefixt hebt, en regelmatig Zephyrs imago hoog
houdt door lang op de borrel door te gaan en meerdere bakken te trekken. Ik kan heb
hier eigenlijk maar 1 ding over te zeggen: Jochem je bent een strijder!!!
Martijn en Jochem, ik ben onwijs dankbaar dat ik dit bestuursjaar met jullie heb
mogen doen. De BVs waren altijd erg gezellig en samen hebben we veel voor elkaar
kunnen krijgen. Ik ben er voornamelijk trots op dat de meter nu af. Ik heb er nu al zin
in om de komende jaren iedereen te gaan vervelen met ons stokpaardje net zoals
bestuur Lekker Luchtig dat doet met het digitaal declareren.
Ik ben heel benieuwd wat het nieuwe bestuur zal doen. Ik denk dat het nodig is om
weer een frisse wind door Zephyr te laten waaien. Gelukkig is ons komende bestuur
zich erg bewust van deze uitdaging.
Sharief, als mijn opvolger heb ik hoge verwachtingen van je. Je hebt het nodige
charisma en de nodige connecties om Zephyr in een positief licht te zetten binnen
SSR. Vergeet niet om af en toe streng te zijn met het SSR bestuur, commissies, je
mede bestuursleden en de Zephyrianen. Ik hoop ook dat je jouw prioriteit bij Zephyr
zal leggen ook al ben je net lid bij K.I.N.K. ID. Je hebt al onwijs veel enthousiasme en
positieve energie laten zien en dat kunnen we nu goed gebruiken. Ik kijk er erg naar
uit om te zien wat er met Zephyr gaat gebeuren onder jouw leiderschap.
Martijn, ik heb natuurlijk al een geweldig bestuursjaar met je gehad. Ik hoop dat het
komende jaar minstens net zo leuk wordt, zo niet beter. Ik verwacht wel dat je iets
geleerd heb over late maandrekeningen en dat de maandmail wel iedere maand op
tijd zal verschijnen. Jij hebt een hele belangrijke rol in dit bestuur, iets waar je mij
vorig jaar ook erg mee hebt geholpen. Je bent altijd een punt van rust en kalmte. Ik
denk dat jouw sereniteit nodig zal zijn om dit bestuursjaar leuk te houden en te
zorgen dat, met alle liefde, Hannah en Félice niet overspannen raken ;)
Félice, mijn prachtige vriendin, ik ben totaal niet bevooroordeeld, maar ik weet zeker
dat jij het geweldig gaat doen dit jaar. Je bent erg verantwoordelijk, je werkt onwijs
hard en je staat altijd klaar om anderen te helpen. Dat heb ik al heel vaak gezien en
ik ben erg onder de indruk. Dit zal je goed van pas komen als Quaestor. Hopelijk
komt de balans wel uit dit jaar. Vergeet niet om de balans te houden tussen Zephyr
en jezelf. Je mag altijd om hulp vragen, iedereen hier wil jou ook graag helpen.
Hannah, jij hebt dit jaar misschien wel de belangrijkste functie van het bestuur. Je wilt
je bezig houden met Zephyr's imago en de promotie. Dit jaar een essentiële taak. We
hebben er al over gepraat en ik heb gemerkt dat je goede ideeën hebt. Als deze
ideeën gehoord en uitgevoerd worden kunnen we SSR laten zien hoe onstuimig en
geweldig Zephyr is! Jij staat altijd voor iedereen klaar met een luisterend oor en goed
advies. En je helpt waar je kan. Zeker als de vliegende keep van dit bestuur zal je
iedereen goed kunnen helpen. Vergeet niet dat zij er ook zijn om jou te helpen, net
als alle Zephyrianen.
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Ik heb nu wel genoeg gepraat. Ik hoop dat jullie vier een frisse wind door Zephyr
kunnen laten waaien. Het is tijd om het stof weg te blazen en met een nieuwe
aanpak door te gaan.
Dixi.
17. Bestuurswissel
Martijn:
Tirza:

Tirza:

Tirza:
Tirza:
Hannah:

Hannah:
Hannah:
Sharief:
Sharief:
Sharief:

Met de volgende hamerslag draag ik het voorzitterschap van de
vergadering over aan Tirza Post.
Met de volgende hamerslag wordt, met dank voor de aan het dispuut
bewezen diensten, gedechargeerd uit het bestuur 2021-2022, als
Hermes: Jochem van Dam.
Met de volgende hamerslag wordt, met dank voor de aan het dispuut
bewezen diensten, gedechargeerd uit het bestuur 2021-2022 als
Hades en Hera: Martijn Boeije.
Met de volgende hamerslag wordt geïnstalleerd in het bestuur 20222023 als Aphrodite en Hera: Hannah Teeuw.
Met de volgende hamerslag draag ik het voorzitterschap van de
vergadering over aan Hannah Teeuw.
Met de volgende hamerslag wordt, met dank voor de aan het dispuut
bewezen diensten, gedechargeerd uit het bestuur 2021-2022 als
Zeus: Tirza Post.
Met de volgende hamerslag wordt geïnstalleerd in het bestuur 20222023 als Zeus: Sharief El Mokhtari.
Met de volgende hamerslag draag ik het voorzitterschap van
de vergadering over aan Sharief El Mokhtari.
Met de volgende hamerslag wordt geïnstalleerd in het bestuur 20222023 als Hermes: Martijn Boeije.
Met de volgende hamerslag wordt geïnstalleerd in het bestuur 20222023 als Hades: Félice Weiffenbach.
Met de volgende hamerslag draag ik het voorzitterschap van de
vergadering over aan Hannah Teeuw.

18. Troonrede Sharief
Beste belangstellenden,
Ik kan jullie alvast gaan verklappen dat m’n troonrede niet zo uitgebreid is als de
zwanenzang van Tirza. Het voelt erg raar om hier te staan als Zeus. Toen ik lid werd
van Zephyr had ik nooit durven dromen om praeses te worden van een dispuut.
Daarom wil ik jullie wat vertellen over mijn journey van plankton tot volbloedig
Zephyriaan.
Mijn eerste OA ronde was geen groot succes. Door corona was ik niet erg
gemotiveerd om bij disputen te gaan kijken. Toen kwam de tweede ronde om de
hoek kijken. Ik kreeg plots een berichtje van yours truly: Marvin. Hij wist dat ik nog
geen dispuut had gevonden en bood me een zekere spelletjes avond aan bij zephyr.
Het was een gezellige avond die bestond uit het doodschieten van eieren. De
mensen die ik die avond ontmoet had en de gezelligheid overtuigde mij om te blijven
plakken en meer OA’s mee te lopen. Ik moet er wel bij zeggen dat Alexander, een
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goede vriend en destijdse commissiegenoot, ook erg geholpen heeft om me bij
zephyr te krijgen. Dus wil ik graag een minuut stilte voor Alex. (minuutje stilte)
Als wiertje had ik erg geluk met zo’ n leuke lichting. Nu is een groot gedeelte daarvan
medebestuurslid en ik ben erg dankbaar voor de formatiesub en Martijn, Félice en
Hannah. We gaan een geweldig jaar tegemoet en ik heb het volste vertrouwen!
Ik houd van jullie allemaal <3
19. Archiefoverdracht
De vergadering wordt geschorst om 01:20.
Het archief wordt ceremonieel overgedragen.
De vergadering wordt heropend om 01:24.
20. Bestuursmededelingen
Sharief:

Tirza:
Kilian:

Bob:
Jochem:
Tirza:
Sharief:

Félice:
Tirza:
Kilian:
Hannah:
Sharief:

Ik wil graag twee dingen bespreken. Als eerste, de DCW en de
Gotcha komen er weer aan. We zijn van plan om mensen te gaan
stalken hiervoor. Verder zit Marvin in de commissie. We gaan ervoor
zorgen dat BLOQ niet weer eerste wordt. De Gotcha is ook leuk.
Laten we Zephyr killsquads instellen.
De DCW en Gotcha zijn vaak lastig omdat mensen dan tentamens
hebben.
Mensen die niet meedoen kunnen wel helpen. Hidde en ik lieten ons
destijds afschieten door mensen. Wij waren toch al af. Rianne liep
achter ons en schoot toen die mensen af.
Je mag afleiden.
Dan moet je wel met waterpistolen lopen.
Koop waterpistolen.
Tweede puntje: SSR activiteiten en promotie. We willen later een plan
formuleren met Zephyrianen en ZOL’en om Zephyractiviteiten leuker
te maken binnen het dispuut. Leden hebben als taak aanwezig te zijn,
we beginnen bij onszelf door als bestuur veel aanwezig te zijn.
Ik heb het verloren quaestorarchief teruggevonden. De mappen van
Anton, Jessey en Tirza waren kwijt maar zijn nu teruggevonden.
Die ben ik kwijtgeraakt. Mijn ouders hadden het opgeruimd.
Probleem waarvan we niet weten dat het bestond.
Met hoe de ZALV verliep zijn we van plan om als bestuur even te
kijken naar het activiteitenschema.
SSR Activiteiten bijvoorbeeld als vervanging voor de reguliere
activiteiten van nu.

21. Kascostemming
Anton:

Als Tirza wordt ingestemd is tweederde van de kasco in relatie met de
quaestor.
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Tirza:

Vertrouwen jullie mij?

Er wordt ja gezegd of mensen stemmen doormiddel van lichaamstaal in.
Hannah:

Dan gaan we nu stemmen.

De vergadering wordt geschorst om 01:41.
De vergadering wordt heropend om 01:48.
Bob en Jochem worden als stemcommissie gekozen.
De vergadering wordt geschorst om 01:48.
De vergadering wordt heropend om 01:51.
Tirza is in de kasco gestemd.
Fiona wordt uitgehamerd.
Tirza wordt ingehamerd.
22. Wvttk
Tirza:

Kilian, ik en Jochem willen graag wat drinken.

De vergadering wordt geschorst om 01:54.
De vergadering wordt heropend om 01:56.
Hannah:

Hidde had nog een motie ingediend over een puntje weerbericht bij de
ZALV.

Bob:

Volgende ZALV hebben we misschien ook meer duidelijkheid over
hoe Hidde de invulling van dit puntje weerbericht bedoelt.

23 Rondvraag
Tirza:

Thanks Berend voor het openstellen van je huis. Gefeliciteerd nieuw
bestuur en bedankt Jochem en Martijn voor een mooi bestuursjaar.

Bob:

Veel succes allemaal. Het was een goed bezochte ZALV, hulde voor
iedereen die er was. Mooi huis Berend, verwarm de oven maar alvast
voor. Hannah, bewaar de hamer goed.

Jochem:

Thanks Martijn en Tirza voor het bestuursjaar. Ik heb vertrouwen in
het bestuur van volgend jaar en ben in om te helpen als dat nodig is.
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Het was een leuke ZALV die goed is verlopen. Bedankt Berend voor
je huis. Bob is intimiderend met aanstaren. Prima bakken getrokken.
Carlijn:

Bedankt vorig bestuur en bedankt Berend voor het beschikbaar stellen
van je huis. Ik heb het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur.

Kilian:
Tirza:

Bedankt Berend voor je huis. Bedankt Jochem, Martijn en Tirza en
gefeliciteerd nieuw bestuur. Ik zal me ermee gaan bemoeien.
Ik ook.

Timo:

Bedankt oud bestuur en gefeliciteerd nieuw bestuur.

Hidde:

Jammer dat ik er niet bij kon zijn, bedankt oud bestuur en veel plezier
nieuw bestuur :)

Anton:

Bedankt oud bestuur, jullie hebben een hoop gedaan. Gefeliciteerd
nieuw bestuur, het gaat een mooi jaar worden voor jullie en ook voor
Zephyr. Fijn om te zien dat veel mensen geven om Zephyr.

Myrthe:

Bedankt Berend, bedankt oud bestuur. Ik wens het nieuwe bestuur
veel plezier en succes.

Berend:

Shoutout naar oud bestuur en nieuw bestuur, bedankt mezelf. Fijn dat
het zachtjes kon en fijn om te zien dat er een hoge betrokkenheid was
tijdens deze ZALV.
Waarvoor zijn die zwarte dozen?
Die zijn voor mijn VR headset.

Félice:
Berend:
Félice:

Bedankt Berend voor je huis en bedankt bestuur Anemos. Het wordt
gezellig met bestuur Oase. Bedankt iedereen voor jullie aanwezigheid.

Sharief:

Berend, bedankt voor je huis. Bob, je ziet er dapper uit. Myrthe, leuk
dat je nog bent gekomen na je BLOQ ding. Anemos, bedankt voor de
bewezen diensten. En dat Hannah straks maar snel naar bed mag.

Hannah:

Berend, bedankt voor je huis, zeg soms nee. Bestuur Anemos,
bedankt voor de bewezen diensten en inzet afgelopen jaar. Ik heb zin
in het komende bestuursjaar. En Myrthe, bedankt voor je mening.
Wie is best dressed?
Bob.

Tirza:
Myrthe:
Martijn:

Thanks Berend voor je huis. Dankjewel Jochem en Tirza voor een
mooi bestuursjaar. En natuurlijk gefeliciteerd aan het nieuwe bestuur,
ik heb er het volste vertrouwen in dat we er een mooi bestuursjaar van
gaan maken.

24. Sluiting
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De vergadering wordt gesloten om 02:08.
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