
DATUM  

15  november 2021

BETREFT 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Geacht Stylos-lid, 
 
Graag nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 november. De vergadering zal 
fysiek plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt in de definitieve uitnodiging. Je bent van harte welkom vanaf 
19:00 uur, en de vergadering zal om 19:30 uur beginnen.

De definitieve agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening 
19.03  

2. Goedkeuren agenda  
Goedgekeurd  

3. Goedkeuren notulen  
Goedgekeurd  

4. Mededelingen  
Nikita Ham: We hebben vanavond een Bingokaart, deze kan je downloaden op de Stylos website. De 
eerste met een volle rij of kolom wint! 

5. Update Bestuur 128
a. Actualiteiten  

David van der Peijl: 
 
Kroegentochten 
Eerste- en tweedejaars kroegentocht zijn geweest. Zeer veel mensen hebben meegedaan en 
genoten van pizza en verschillende kroegen in Delft. 
 
Excursies 
Woensdag 20 oktober zijn we naar de DDW geweest. We hebben de Future Cties tour gelopen. 
 
Functieworkshops 
Ook de functieworkshops zijn voorbij gekomen, veel commissieleden hebben meegedaan. De 
DIES had de pubquiz gewonnen! 
 
Stylosweekend  
We zijn met bijna 75 man richting Wezep gegaan voor het weekend. We hebben allemaal 
verschillende activiteiten gedaan, waaronder een pubquiz, een silent disco, een biercantus en 
verschillende spellen. Het was weer een geslaagd Stylosweekend.! 

b. Onderwijs 
Nikita Ham en Marieke Russchen: We werken samen met een aantal docenten van de faculteit 
Bouwkunde en IO aan een boekje dat gaat over uitdagend ontwerponderwijs. We zoeken 
mensen met persoonlijke ervaringen van het onderwijs op de faculteit, dit kan zowel positief als 
negatief. Als je hieraan bij wil dragen, stuur dan een mailtje naar de onderwijscommissarissen 
voor meer informatie. 
 
In week 2.6 vindt de Circularity week plaats met drie workshops. We helpen met organiseren 
samen met een docentenwerkgroep op de faculteit. De workshops vinden onder andere plaats 
bij Vakwerkhuis en de Observation Tower die twee naar geleden als ontwerpwedstrijd van 
Stylos is gebouwd. 
 
We zijn ook bezig met een onderzoek naar de BEP (Beroeps Ervaring Periode). Weinig 
studenten kennen het bestaan en de inhoud hiervan, hier willen we graag verandering in 
brengen dit jaar. Daarnaast gaan we onderzoeken of de BEP goed functioneert en waar 
mensen die ermee bezig zijn tegenaan kunnen lopen.



c. Projectplannen  
David van der Peijl: 
 
Verbinding 
Online Representatie 
Hier is weinig veranderd. Alleen Marilotte is nu, samen met Marc, mede-verantwoordelijk voor 
het Social Media Plan. Verder zijn de andere plannen opgestart en loopt het goed. 
 
Verticaliteit 
Beide projecten hier zijn reeds afgerond. Dit is goed verlopen en kan nu door de commissies 
worden gebruikt.  
 
Alumni Contact 
Marieke heeft een Alumni LinkedIn pagina aangemaakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het 
alumni evenement om dit binnenkort neer te zetten. 
 
Stylos op de Kaart 
Marc is nu, samen met David, mede-verantwoordelijk voor de Homecoming. Deze kan nog 
helaas niet voor de kerstvakantie plaatsvinden zoals gepland maar zal later in het jaar worden 
georganiseerd.  
De Tweedejaars kroegentocht is geweest. En er komen nog meer activiteiten aan voor 
tweedejaars. 
Voor Skilos zijn de inschrijvingen nu open, ga allemaal mee! De inschrijvingen sluiten vrijdag. 
 
Verbreding 
Herstructurering MediaCo 
Inschrijvingen voor de Crews gaan binnenkort open. 
David en de commissie zijn druk bezig met het organiseren van de Media trainingen.  
 
Praktijk 
Bente en Marilotte zijn druk bezig met Stylos Initiatives. 
De andere twee projecten zijn ook aan het opstarten. 
 
Verlichting 
Welzijn 
Onderzoeken bundelen wordt op dit moment gedaan. 
David is aan het kijken naar de verschillende optie voor het verminderen van de prestatiecultuur 
De eerste hokmaaltijd is laats geweest tijdens de eerste tentamen periode. Het eten is verzorgd 
door Cirfood en was erg goed geregeld. Er zijn veel studenten op af gekomen en zal tijdens de 
volgende tentamen periode weer zijn. 
Daarnaast is er een nieuw projectplan waar Nikita zich mee bezig zal houden, RSI voorlichting. 
Dit is namelijk een belangrijk punt waar meer aandacht aan moet worden besteed. Veel 
bouwkunde studenten hebben hier last van en zijn vaak ook niet goed op de hoogte. 
Verder heeft Stylos al twee excursies georganiseerd, AFFR en de DDW. Heel leuk dat er veel 
mensen mee zijn geweest, beide excursies waren erg geslaagd. We blijven kijken naar leuke 
activiteiten om heen te gaan voor een volgende excursie. 
Tenslotte is er een nieuwe naam voor Stylos Geeft, dit heet nu Stylos DOET. Nikita en Marilotte 
zijn bezig om het verder uit te werken. 

6. Stemming jaarbegroting ‘21/’22  
Renger Heijnen: De begroting is te vinden op de website.  
Eerst de inkomsten. De inkomsten van externen is hoger dan vorig jaar. We hebben dit jaar namelijk een 
BkBeats jaar en daar komen veel externen op af. Vorig jaar was er geen BkBeats dus daarom is dit 
hoger dan vorig jaar. 
Ook het acquisitie doel is omhoog zodat Marilotte meer geld kan ophalen. Vorige jaren is vaak gebleken 
dat het acquisitie doel al vroeg werd bereikt. Er kon dan geen acquisitie meer worden opgehaald omdat 
het nergens aan kon worden uitgegeven. 
 
Verschil ten opzichten van de balv is dat de EJB meer ontvangt omdat ze veel inkomsten mislopen 
omdat het niet fysiek door kan gaan. 
Verder is nog veranderd dat de Homecoming uit de begroting is gehaald, maar dat dit eventueel weer 



terug kan komen op de halfjaarlijkse begroting, en er meer geld gaat naar de discussieavonden omdat 
de locaties meer geld kosten (we willen iig 3 discussieavonden) 
 
Zijn er nog vragen?  
 
Marc Kellerman: Dan gaan we nu over tot de stemming. Ik zal uitleggen hoe dit werkt. 
Er kan straks op 4 manieren worden gestemd. Voor, tegen, blanco of niet stemmen.  
Voor het goedkeuren van de begroting moet minimaal 2% van het aantal leden aanwezig zijn en een 
meerderheid ‘voor’ stemmen. Indien dit niet het geval is moet 3/4 van de aanwezigen ‘voor’ stemmen.  
Stemmen mag alleen wanneer iemand minimaal 4 maanden lid is van Stylos, anders is er sprake van 
een ‘adviserende stem’.  
Per persoon mag je, indien gemachtigd, één stem voor iemand anders uitbrengen.  
Om te stemmen stuur je een bericht naar Marc Kellerman met je naam en hoe je stemt.  
 
*Stemming* 
 
Conclusie stemming: 49 mensen hebben gestemd.  
Hiervan zijn 44 stemmen ‘voor’ het goedkeuren van de jaarbegroting; 
3 stemmen ‘blanco’; 
En 2 adviserende stemmen ‘voor’. 
 
Hiermee is de Jaarbegroting van Bestuur 128 der D.B.S.G. Stylos goedgekeurd.  

7. Inputmoment
a. Menti input (zie de website voor alle geleverde input) 

Onderwijs  
Wat vind je van het afschaffen van de Cum Laude regeling?  
Else Tiggelman: Als eerstejaars wist ik dit nog niet. Ik hoor dit nu voor het eerste. Als je je dan 
aanmeld bij een andere faculteit hoe gaat dit dan, kijken ze er dan naar?  
Marieke Russchen: Goed dat je het zegt. Hier gaan we naar kijken.  
Nikita Ham: Er wordt binnen ons gebied veel meer gewerkt met presentaties en portfolio’s. 
 
Wat wil je later worden? 
Floyd Shazly: Filmmaker. 
Else Tiggelman: Lijkt me leuk om gymdocent te worden.  
Nikita Ham: Denk je dat je wat kan doen met je bouwkunde skills als gymdocent?  
Else Tiggelman: De presentatieskills en het bedenken van creatieve opdrachten. 
Bjorn de Zeeuw: Reisbureau gids. Vertellen over de architectonische dingen die daar zijn. 
Angelica: Ook fixus gedaan voor geneeskunde en was het daar niet geworden. Ik vind 
bouwkunde nu super leuk, wil ook graag architect worden.  
Denise Croes: Ik vind van alles leuk om te schrijven, is wel een backup plan. Ik vind architect 
ook leuk. 
Lorenzo Gonfalone: Socioloog. Hoe de mens wordt beïnvloed door de vorm van een gebouw.  
 
Nikita Ham en Marieke Russchen: Als jullie nog verhalen hebben of input kom dan vooral een 
keer langs om het hierover te hebben! 
 
Wat is de BEP?  
Nikita Ham: Het is de Beroeps Ervarings Periode, het is niet het Bachelor Eindproject want wij 
hebben ON5 en ON6. De BEP is na je master om officieel architect te worden. Het is ingesteld 
in 2013. Hier later meer over.  
TJ Rivera: Mag je niet als architect aan de slag als je geen BEP hebt gedaan?  
Marieke Russchen: Dat klopt. Na de master ben je alleen architectonisch ontwerpen en nog 
geen architect. 
Maria van Leest: Als je de master in het buitenland doet moet je dan ook een BEP doen, of kan 
je deze dan in Nederland doen?  
Marieke Russchen: Hier is geen eenduidig antwoord op, hier zal je zelf onderzoek naar moeten 
doen. Dit kan verschillen per land.  
Marieke Russchen: Als je de academie van bouwkunst doet hoef je geen BEP te doen. Echter, 
dit duurt uiteindelijk wel even lang want de master duurt 2 jaar en de BEP ook. De academie 
van Bouwkunst duurt 4 jaar.  
 
Wat voor onderwerp vind je interessant voor een lunch lezing? 



Nynke Keulen : Die ene buurt in Kopenhagen (Christiania) zonder regels waar ze hun eigen 
huizen hebben gebouwd, heel interessant.  
Lotte van der Horst: Waarom mensen zich fijn voelen in een bepaalde ruimte en hoe je dat zou 
kunnen beïnvloeden.  
 
Stylos Green 
Marieke Russchen: We zijn veel bezig met duurzaamheid binnen stylos. We zijn onder andere 
volledig vegetarisch en we vliegen weinig tot niet. 
 
Hebben jullie leuke concepten om Stylos duurzamer te maken?  
 
Wat doe je zelf om duurzamer te zijn?  
 
Wat willen jullie zien in Stylos Green dit jaar?  
Marieke Russchen: Dit is een onderdeel van Stylos waarmee we mensen meer willen inlichten 
over duurzaamheid. 
Robert Vollebregt: Uiteenzetten wat verschillende politieke partijen doen wat betreft milieu en 
daarmee de studenten informeren. 

b. Initiatieven  

8. Presentatie en installatie commissies 2021/2022

9. Wat verder ter tafel komt 
Teun Smit: Renger zou nog een dansje doen? Is daar nog aan gedacht?  
Renger Stemerdink: We hebben het hier uitgebreid over gehad, en er is besloten dat ik dit fysiek zal 
doen in een volgende ALV. 
Renger Heijnen: Als je een leuk plan hebt voor een activiteit kom dan naar ons toe want we hebben er 
een potje voor.  
Marilotte Stemerdink: We kunnen ons voorstellen dat jullie erg balen van de nieuwe maatregelen en dat 
jullie daardoor misschien wel wat minder in je vel zitten of het studeren moeilijker vinden gaan. Als je hier 
een keer over wil praten/je hart bij iemand luchten, kun je natuurlijk altijd even bij ons of de 
vertrouwensmentoren langs komen! Dit zijn Fien en Sem en je kunt hun contactgegevens vinden op de 
Stylos website. 

10. Rondvraag  

11. Sluiting  
20.54

Wij gaan er vanuit u op de 15de in groten getale te mogen ontvangen.  

Met vriendelijke groet,

Marc Kellerman  

Secretaris van Bestuur 128 der D.B.S.G. Stylos

BG.Midden.110 | Julianalaan 132 | 2628 BL Delft 
www.stylos.nl | info@stylos.nl | +31(0)152783697


