
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrecht, 09-09-2015 
 

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 
 
De besluitenlijst hieronder is een overzicht van de op dit moment geldende en relevante besluiten 
genomen op één der ALV's van de Utrecht Debating Society, vanaf de ALV van 19-09-2009 tot en 
met 14-02-2018. 
 
Besluiten die van geen invloed meer zijn op de vereniging in haar huidige vorm of welke door een 
later besluit zijn komen te vervallen zijn niet opgenomen, tenzij anders aangegeven. 
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Nr. Besluit Datum 

1. (Motie Brierley) Het bestuur zal machtigingen op hun eigen persoon 
ontmoedigen.  

19-09-2009 

2. Bibilotte Duyvensteyn wordt benoemd als erelid van de UDS. 22-02-2010 

3. (Motie Huibers) De ALV beslist waar en wanneer ereleden worden 
gehuldigd tot erelid. 

22-02-2010 

4. (Motie Kupers) Het gemiddelde aantal sprekerspunten op de UDS avond 
moet van 70 naar 75 worden gewijzigd. 

22-02-2010 

5. (Motie De Jager) De UDS staat garant voor een eventueel financieel verlies, 
mocht dat geleden worden, op het DTU. 

22-02-2010 

6. (Motie Kupers) In de nieuwe statuten moet worden opgenomen dat bij een 
stemming van ereleden ten minste een vijfde van alle leden aanwezig moet 
zijn en tweederde daarvan voor moeten stemmen om een erelid te 
benoemen. 

22-02-2010 

7. (Motie Kupers) In het huishoudelijk reglement zal worden vastgelegd dat 
automatische incasso alleen met formulier toegestaan is. 

13-09-2010 

8 (Motie Hossain) Voor de volgende installatie GA maakt het bestuur 
stembiljetten 

13-09-2010 

9. Met 35 stemmen voor en 2 stemmen blanco is het bestuursbesluit 
betreffende de royering van Martin bekrachtigd. 

02-12-2010 

10. (Motie Beerthuis) Op de debatavond zijn juryleden verplicht 
sprekerspunten te noteren, maar dienen deze alleen op verzoek te geven. 

21-02-2011 
 

11. (Motie Kupers) De Motie Beerthuis van 22-02-2010 (In de nieuwe statuten 
moet een clausule worden opgenomen over dat een lid van de RvA 
voortaan als technisch voorzitter op de ALV fungeert) komt te vervallen. Het 
is ter beoordeling van het bestuur of een technische voorzitter noodzakelijk 
is. 

21-02-2011 
 

12. (Motie Beerthuis) Het bestuur wordt geadviseerd ruim tijd te geven voor 
feedback op de debatavonden, een kwartier is redelijk. 

21-02-2011 
 

13. (Motie Bijveld) Het bestuur houdt een besluitenlijst bij, zo ver terug als 
mogelijk, welke beschikbaar is op elke ALV. 

12-09-2011 
 

14. Het streefbedrag op de spaarrekening is € 5000, daarboven moet gekeken 
worden naar reeële uitgaves in plaats van oppotten. 

12-03-2012 
 

15. Voor toernooien waar meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, wordt een 
selectie toernooi gehouden waarvoor externe juryleden worden 
aangetrokken. 

12-03-2012 
 

16. (Motie Beerthuis) Als een team de 'break' haalt op een toernooi moet er de 
daaropvolgende debatavond taart zijn. 

12-03-2012 
 

17. (Motie Dundas) In aanvulling op #15: In het geval van een (inter)nationaal 
toernooi wordt een selectie toernooi met minimaal 4 rondes voor 
WUDC/EUDC en 2 voor kleinere toernooien. De teamtab geldt als ranking 
voor de kwalificatie. Juryleden worden gekozen op basis van motivatie. 

17-09-2012 
 

18. (Motie van Berkel) Het bestuur dient bij de ALV een goede vegetarische 
maaltijd aan te bieden.  

17-09-2012 
 

19. Tijdens de halfjaarlijkse ALV reikt het bestuur van UDS aan één persoon de 05-03-2013 



'UDS vrijwilligersprijs' uit. Deze persoon wordt door het bestuur gekozen 
vanwege zijn of haar vrijwillige verdiensten voor de Utrecht Debating 
Society. 

 

20. Het UDS verenigingslied wordt in haar oude glorie hersteld. 16-09-2013 

21. Het bestuur zorgt voor een krat bier tijdens de ALV.  
16-09-2013 

22. (Motie de Rijk) Het Bestuur zorgt voor ‘Kroketten (zowel vlees als 
vegetariscsh) en mosterd’ op elke ALV. 

10-02-2014 

23. (Motie van Berkel-Kooger) Een lid van het bestuur moet bij de laatsten zijn 
die ’t Pandje verlaten elke woensdag.  

10-02-2014 

24. (Motie Koeman) Er wordt 500 euro extra opzij gezet voor het lustrum in 
oktober 2015 

30-09-2014 

25. (Motie van Berkel) Het bestuur start een nieuwe UDS-app, waarvan een lid 
van het bestuur de administrator is  

30-09-2014 

26. (Motie van Berkel) UDS zal dit jaar de Mace organiseren, als het niet meer 
dan 100 euro kost 

30-09-2014 

27. (Motie Panhuyzen) De volgende motie komt te vervallen: “(Motie Hossain) 
Debaters die naar grote prestigieuze toernooien gaan moeten (financieel) 
ondersteund worden.” 

25-02-2015 

28. (Motie Ortan) Het bestuur zal zorgen voor een papierdoos op alle avonden. 
Als de doos niet wordt gebruikt mag het bestuur besluiten hiermee op te 
houden. 

25-02-2015 

29. (Motie de Rijk) Beginnend in het academisch jaar 2016-2017 zal er ieder 
jaar een reservering gemaakt worden van 100 jaar; na 5 jaar zal deze 500 
euro gebruikt worden voor het lustrum dat jaar. 

25-02-2015 

30. (Motie de Rijk) Het gereserveerde geld voor het lustrum zal gebruikt 
worden voor een beter lustrumdies en niet om de kosten voor de 
deelnemers te verlagen 

25-02-2015 

31. (Motie de Rijk) Het bestuur zal een UDS Hall of Fame maken met toernooi 
breaks, wins en sprekersprijzen op de website. 

25-02-2015 

32. (Motie de Rijk) De RvA zal formeel worden geraadpleegd bij het proces van 
het vormen van een kandidaatsbestuur. 

25-02-2015 

33. (Motie de Rijk) Het bestuur dient minstens 1 keer, en als er vraag is, twee 
keer per jaar de Debate Academy te organiseren. 

25-02-2015 

34. (Motie Panhuyzen) Roselinde Kerkhof zal oneervol worden ontslagen van 
het bestuur voor het gehele bestuursjaar. Haar positieaanduiding zal van de 
website van UDS worden verwijderd. 

14-09-2015 

35. (Motie Koemans) Pascal Smit zal oneervol worden ontslagen van het 
bestuur voor het gehele bestuursjaar. Zijn positieaanduiding zal van de 
website van UDS worden verwijderd. 

14-09-2015 

36. (Motie Koemans) Martijn Maas zal worden ontslagen van het bestuur voor 
de tweede helft van het bestuursjaar. Maartje Kristensen vervangt hem als 
interim bestuurslid. 

14-09-2015 

37 (Motie de Rijk) Het bestuur zal alle documenten die tijdens ALV worden 
besproken uploaden op de website (ook voor de jaren 2014-2015). 

14-09-2015 

38. (Motie de Rijk) De vereniging zal geen voorschotten meer doen voor leden 14-09-2015 



die bij de vereniging langer dan een jaar geleden schulden hebben 
opgebouwd die nog niet zijn afgelost. 

39. (Motie Khachnaoui) De statuten van de vereniging zullen op de website 
worden geplaatst. 

16-02-2016 

40. (Motie Schievels) Het bestuur zal aan het begin van iedere debatavond een 
inschrijflijst aanbieden waarop leden hun gewenste rol in het debat kunnen 
aangeven. 

16-02-2016 

41. (Motie van Berkel) De verenging zal een Dropbox/Drive oprichten waarmee 
overdracht-, workshop- en ALV-documenten tussen het bestuur (en 
relevante leden) gedeeld kunnen worden. 

16-02-2016 

42. (Motie van Berkel) De vereniging zal tegen een kleine vergoeding eten 
aanbieden bij de toernooien van de Debate Academy. 

16-02-2016 

43. (Motie Wan) UDS zal belangrijke informatie om de 6 weken verspreiden in 
een nieuwsbrief. 

16-02-2016 

44. (Motie de Rijk) De vereniging zal een fonds oprichten waarmee 
inschrijfgelden (behalve van EUDC en WUDC) voor nationale en 
internationale toernooien gefinancierd worden, alsook de reiskosten van 
juryleden voor nationale toernooien. Dit fonds wordt tot maximaal €300 
volgestort. 

16-02-2016 

45. (Motie Khachnauoi) Het bestuur zal de contributie verhogen met tien euro, 
naar een totaal van 35,- Dit gaat in vanaf 2016-09-13 

13-09-2016 

46. (Motie Schievels) Een bestuurslid mag maximaal twee termijnen dienen bij 
de Utrecht Debating Society 

13-09-2016 

47. (Motie Schievels) Het bestuur zal zich inzetten om te controleren welke 
leden nog studeren, en alle ander leden hun lidmaatschap status omzetten 
naar begunstigend lid, conform artikel 4 lid 4 van de Statuten, welke ten 
minste het bedrag dat is vastgesteld voor de contributie, volgens artikel 4 
lid 1, over maken. 

13-09-2016 

48. (Motie de Rijk) UDS zal 20% van de registratie kosten voor EUDC of WUDC 
van individuen die UDS vertegenwoordigen, met een minimum van 50,- en 
een maximum van 120,- per persoon, met een maximum van 300,- per 
toernooi per delegatie. Geld wat niet is uitgegeven bij WUDC kan worden 
gebruikt voor EUDC. Als de maximum bedrag per toernooi per delegatie is 
bereikt wordt het geld gelijkmatig verdeelt over alle UDS leden die naar het 
toernooi gaan 

21-02-2017 

49. (Motie van der Veere) Als een lidmaatschap beëindigd dreigt te 

worden volgens art. 7.1.E van de statuten, is het bestuur aangedrongen 

om het lid te vragen om ‘begunstigend lid’ te worden  
 

18-2-2018 

 

 


