DATUM

10 februari 2022
BETREFT
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Geacht Stylos-lid,
Graag nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 februari. De vergadering zal plaatsvinden
bij de Koperen Kat in Del (Schieweg 15M). Je bent van harte welkom vanaf 19:00 uur, en de vergadering zal om 19:30
uur beginnen.
Het is wenselijk om via het evenement op de website aan te geven dat je aanwezig zal zijn. Daarnaast ben je zelf
verantwoordelijk voor het voldoen aan de Corona regels indien je de vergadering fysiek zal bijwonen.
De de ni eve agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.

Opening
19.48

2.

Goedkeuren agenda
2 aanpassingen in de agenda,
- We bespreken vandaag niet de BkBeats begro ng
- We bespreken vandaag niet de Kleine Reis begro ng

3.

Goedkeuren notulen
Goedgekeurd

4.

Mededelingen
Vandaag worden, zoals in de vorige ALV aangekondigd, de stempelkaarten uitgedeeld. Iedereen die er vandaag (fysiek en
online) is en bij ALV 1 was krijgt een stempelkaart.
Marilo e Stemerdink: Op dit moment is er veel oproer omtrent seksuele in mida e, jammer dat dit soort dingen nog
steeds gebeuren. Dit gebeurt ook in Del en waarschijnlijk ook op onze faculteit en misschien ook wel binnen onze
vereniging. Stylos hee twee vetrouwenspersonen, Sem en Fien. Zij zijn al jd aanwezig bij grote evenementen en kunnen
daarbuiten ook al jd worden gecontact. Hun contactgegevens zijn te vinden op de website.
Bente Lap: We hebben vandaag ook weer de WVTTK box bij ons. Deze zal gedurende de vergadering door het publiek gaan
en hier kan je een WVTTK indoen.

5.

Update Bestuur 128
a.
Actualiteiten
Afgelopen week is de 2de BkBeats Merch sale geweest. Er is 2 weken in de pauze buiten gestaan op het
voorplein om de shirts en truien uit te delen. Het was een groot succes en waarschijnlijk komt er nog een
tweede merch sale dus hou de socials in de gaten.
Jaarboek uitreiking
Er zijn veel mensen langsgekomen, er zijn ook elke dag broodjes uitgedeeld voor de eerste mensen die
langskwamen. Als je nog geen jaarboek hebt en deze nog wil ophalen kom dan langs op het hok.
EJC Indesign Wokrshop
Deze was in December en hier zijn 75 eerstejaars op afgekomen. Dit was de maximale capaciteit. Het was een
groot succes.
Skilos
Afgelopen week in de TU vakan e zijn we met 30 leden een weekje gaan skiën. We zijn naar Valmeinier geweest
in Frankrijk. Dit was de eerste skireis door Stylos sinds 10 jaar en het is zeker voor herhaling vatbaar. We hadden
een week vol zon en veel ac viteiten.
b.

Projectplannen
We behandelen even kort de projectplannen die zijn veranderd of voltooid.
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Verbinding
Stylos op de kaart

Tweedejaars
Tweedejaars kroegentocht georganiseerd samen met die van de eerstejaars.
Daarnaast zijn we een jdje terug gaan schaatsen met een groep tweedejaars zodat meer mensen elkaar
kunnen leren kennen.
We geven deze jaarlaag een beetje extra aandacht dit jaar omdat ze vorig jaar natuurlijk een volledig online jaar
hebben gehad.
Verbreding
Herstructurering mediaco
Schrijf je in voor de Camera Crew van de Mediaco. De Dies komt er aan natuurlijk en daar kan je foto’s maken,
ook bij BAU en andere evenenten hebben we al jd leuke mensen nodig om foto’s te komen maken! Dus schrijf
je in via de website of mail naar mediaco@stylos.nl.
Prak jk
Stylos Ini a ves
Marilo e Stemerdink: Bente en ik hebben een onderzoek gedaan, dit heb je misschien al voorbij zien komen.
Het gaat over allemaal fondsen op de universiteit. Meer info hierover is te vinden op de website onder Stylos
Ini a ves. Kom met je commissie langs bij ons als je meer geld nodig hebt dan kunnen we samen kijken welke
fondsen we aan kunnen vragen.
Bente Lap: Het hoe nog geen volledig uitgedacht plan te zijn, het kan ook nog in de kinderschoenen staan.
Nikita Ham: The Odd One Out Symposium komt er ook aan op 30 maart!
Marieke Russchen: Mul disciplinaire verbinding is ook voltooid. We hebben een debat met Curius en PS
georganiseerd. Er waren verschillende poli eke par jen aanwezig en het was een heel groot succes.
Floris Pals: is het opgenomen?
Marieke Russchen: Helaas niet.
Bente Lap: De hokmaal jd kon helaas niet doorgaan de afgelopen keer maar we kijken uit naar de volgende!
Marc Kellerman: DIVISION Dies debat aanstaande maandag, kom hierheen. Discussie aanwakkeren.
c.

Outputmoment
Cum Laude regeling
Vorige ALV hadden we verteld dat deze is afgescha . Echter zijn we nog in contact met de examencommissie
hierover. Op de TU Del website kan je duidelijk vinden hoer het allemaal in elkaar zit.
We willen iedereen ook bedanken voor het leveren van jullie input jdens de vorige ALV, hierdoor neemt de
faculteit en de examencommissie dit extra serieus.
Lucas de Monchy: Als je ouderejaars bent, kan je dan nog wel Cum Laude je bachelor afronden?
Marieke Russchen: Ja, als je eerder dan dit jaar bent begonnen aan je bachelor kan dit nog.

6.

Update Commissies 128
Ac e
De sweater ac e is al een jdje bezig, pre-order is gestart. Op de trui staan zeehondjes en de bouwpub. De opbrengsten van
de verkoop gaan naar s ch ng Noordzee. Je steunt dus dan ook echt de zeehonden.
Daarnaast staat de kleding ruil nog beetje in z’n kinderschoenen, zal rond begin maart zijn? Kom je oude kleren brengen en
wie weet kan jee er iets leuks voor terugkrijgen. Kleding wordt gerecycled door BKGreen
Marieke Russchen: Waar gaat het division debat over?
Stedenbouw en architectuur, of we binnen de steden of daarbuiten moeten bouwen.
BAU
Nog een kleine maand en dan gaan we van start. We zijn de afgelopen jd geswitched van borrelen en escape rooms naar
serieuze dingen. We hebben de BAU woonkamer opgebouwd, deze stond eerst in de maque e hal en nu bij de trap bij west.
Neem alvast een kijkje en stay tund voor alle evenementen die eraan komen!
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BkBeats
Leuk dat we hier weer samen kunnen zi en, dit gaat als het goed is ook het geval zijn op BkBeats (maar dan wel staand).
Maandag zin wij begonnen met de intern periode. Elke dag van 9 tot 5 zi en we nu op ons hok op atelier west, tweede
verdieping 610. Hier zullen we nog 9 weken bezig zijn om BkBeats voor jullie neer te ze en. Er is al merch uitgedeeld zoals
eerder verteld. Veel gekocht en veel enthousiasme, dit was onwijs leuk om te zien. Maar heb je nou nog geen ve e trui? Er
komt een tweede merch sale! Precieze data is nog onduidelijk maar zal snel zijn.
Over 2 weken, 24 februari, is de eerste kaartverkoop. Iedereen van BK krijgt early acces. Daarnaast krijgen alle Stylos leden
ook €2,50 kor ng.

Lucas de Monchy: Ik had kaartjes voor de vorige edi e, hoe zit dit.
S jn Blom: Als het goed is heb je je geld daar al voor teruggekregen, het wordt namelijk niet automa sch overgezet naar
deze edi e. Voor verdere vragen hierover moet je bij Floris Pals zijn.
Zet de kaartverkoop dus in je agenda, vanaf 13.00, je krijgt nog een mailtje met de toegangscode.
Donderdag bij het Dies Gala Diner zal de thema bekendmakingsvideo worden vertoond.
Stay tuned en tot 23 april!
BouwCo
Ik ben Lucas de voorzi er, nieuw gezicht waarschijnlijk. Dit is mijn ALV debut. We organiseren een excursie volgende week
voor de dies week naar Huis van Del , het gebouw naast het sta on in Del . Deze is op 18 februari. Schrijf je in via de
website!
DIES
Afgelopen maanden bezig geweest met de Dies week. We zijn dit jaar begonnen met brainstorm avonden voor het thema
en leuke evenementen. Het was allemaal nog even spannend met Corona maar gelukkig kan alles doorgaan zoals gepland!
We hebben ook een thema bekendmakingsvideo gemaakt die jullie waarschijnlijk wel hebben gezien. Deze maken was nog
een uitdaging met iedereen in quarantaine.
De planning van de Dies week ziet er als volgt uit:
Maandag:
- Tentoonstelling Display & Discuss - Women in Architecture, Maque ehal
- Architectuur debat in de oranjezaal
Dinsdag:
- Lunchlezing van LOLA Landscape Architects in de oranjezaal
- Filmavond in zaal C van 19.00 tot 21.00
Woensdag:
- Lunchlezing van Benthem Crouwel Architekten in de oranjezaal
Donderdag:
- Schilder contest (loca e n.t.b.)
- Diner op externe loca e (indien horeca weer open is)
Vrijdag:
- Excursie naar Huis van Del
Schrijf je overal voor in via de website!

SteeOwee
Na een rus ge opstart zijn we nu druk bezig met het opstellen van het weekend. We kunnen binnenkort beginnen met
het bellen van acquisi e, er zijn al verschillende scenario’s bedacht en de eerste plannen voor de indeling van het
weekend liggen al op tafel.
Daarnaast hebben we al een top secret thema en zijn onze vestjes in de making.
Grote Reis
Ik ben sophie de voorzi er. We zijn druk bezig en de bekendmaking is al geweest. In de zomer gaan we 3 weken naar de Bal sche staten.
Alles accomoda es zijn geregeld en we nu bezig met het programma. De inschrijvingen zijn nog open tot morgen, dus wees echt snel.
Maandag hadden wij verder als bonding allemaal locale likeurtjes gedronken om in de mood te komen. Ga allemaal mee!
Kleine Reis
Hoi ik ben David, de voorzi er. Praag en Berlijn was de planning. Echter kan Praag helaas niet doorgaan door de corona maatregelen die
daar gelden. Maar we maken er een super leuke reis van in Berlijn. De mensen die mee gaan krijgen hier nog een update over.
Ouderdag
Datum is veranderd naar 30 april. We zijn leuke dingen aan het doen en ook druk bezig met de organisa e.
24H
Hoi ik ben Max Donders, de voorzi er. Op dit moment zijn we bezig met een gave loca e xen. Kom daarnaast naar de Dies Pain ng
Contest. In 24 minuten je Vision voor Bouwkunde schilderen. Het is aankomende donderdag in de pauze, een voorproe e van de echte
24h!
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CoCo

Guido is vergeten de slides te sturen maar wij hebben ook een update!
Als CoCo hebben we morgen met de EJC een rozen ac e dus als je een mysterieus appje hebt gekregen kan je morgen je roos komen
ophalen bij Stylos!
Laatst ook Koek en Loopje bij het Vakwerkhuis gehad, was heel leuk en veel mensen zijn langs geweest voor ko e.
Ook Sinterklaas gehad met schoentje ze en, dit was al een jdje geleden.

7.

Update Leden
HORECA OPEN TOT 13.00!!! Vanaf volgende week vrijdag.

8.

Presenta e begro ng
a.
BAU
We hebben 3 scenario’s met 36 bedrijven. De inkomsten zijn vrij duidelijk en de meeste kosten zijn gebaseerd
op BAU 5 en 7, laatste fysieke en laatste online versie.
In het eindoverzicht zie je dat we 4 en 5 procent onvoorzien hebben. Hier kunnen we later indien niet gebruikt
nog wat mee doen.
Leyla van der Waarde: Hoeveel vragen jullie voor de bedrijvenmarkt?
Max de Groot: Evenveel als BAU 5 omdat het fysiek is, dit is 200 euro duurder dan BAU 7.
Marieke Russchen: nog begro ng ps voor andere penningmeesters?
Max de Groot: vraag meteen o ertes aan, biedt houvast ook al is iets nog niet zeker.
b.

Dies
Mirte Giethoorn: Stepan is er helaas niet vandaag dus ik zal de begro ng kort toelichten.
Aan de inkomsten kant staat 500 van stylos, hiervan gaat 180 naar het gala en 320 voor de week zelf. Daarnaast
krijgen we 250 van Stud. Hiervan gaat een groot deel naar de Movie Night op woensdag.
Verder gaat er veel geld naar bedankjes voor de sprekers, de pain ng contest en de tentoonstelling.
Marieke Russchen: Welke lm gaan we kijken?
Max de Groot: Nomadland. Het gaat over een vrouw die in een busje gaat wonen en blij rondreizen in
America. Hier komt ze allemaal mensen tegen met echte verhalen (geen acteurs). Hee een oscar gewonnen.
Mirte Giethoorn: Het is in zaal C en je kan pizza eten daarvoor dus schrijf je in via de website.
Grote Reis
We hebben 3 scenario’s met 22 mensen, 26 mensen en 30 mensen, het laatste scenario zien jullie op deze slide.
Maximale bijdrage is €1200,- van de deelnemers. Grooste uitgaven zijn reis en transport, accommoda e en
ac viteiten.
Ac viteiten gaan we nog niet zoveel over vertellen maar geven we ongeveer net zoveel uit als voorgaande jaren.

c.

Floris Pals: Super leuk dat het weer kan. Al contact met de fondsen?
Wout de Joode: Stylos fonds krijgen we al geld van en het Universiteits-fonds is ook aangevraagd maar zij willen
ons helaas geen geld geven omdat we niet binnen het thema van dit jaar vallen.
We gaan naar nog meer fondsen kijken maar veel waren niet toepasbaar op onze reis.
Marieke Russchen: Heb jij ook ps?
Wout de Joode: Werk regelma g je begro ng bij!
Renger: Schrijf je in! Kan tot morgen
9.

Inputmoment
Ga naar men en vul daar je antwoorden in.
Iets waar we druk mee bezig zijn vanuit stylos en de TU is het faciliteren van menstrua e producten. We willen de toegang
hier tot verbeteren. Het is vaak duur en als je ze vergeet dan kan je ze op de faculteit bijna nergens krijgen. Er komt hierom
een pilot waar op faculteit gra s producten worden uitgedeeld. Helaas nog niet op onze faculteit maar hopelijk snel wel.
Vraag 1: Wel eens college geskipt door een tekort aan menstrua eproducten en je het niet kon krijgen op de faculteit?
Marieke Russchen: Werkgroep diversiteit met Nikita opgericht, dit is TU breed. Stap naar ons toe als je hier iets voor wil
aandragen.
Nikita Ham: Is met alle studieverenigingen in del . Je merkt dat er bij elke studie andere problemen zijn. Bij LR zijn
bijvoorbeeld heel weinig vrouwentoile en omdat ze weinig vrouwen hebben op de studie.
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Sophie de Kruijf: Hebben jullie nagedacht over een deal met een bedrijf voor een menstrua ecup. Misschien is dit een
idee? Dit is veel goedkoper als je er eenmaal een hebt. Je zou kunnen kijken om dit populairder te maken.

Vraag 2: Zou je gra s menstrua eproducten willen krijgen op de faculteit?
Marieke Russchen: Wij hebben op stylos ook gra s tampons, inlegkruisjes en maandverband.
Gerlinde Havelaar: Hebben jullie dit opgezet vanuit het oogpunt ‘duur’ of ‘vergeten’?
Nikita Ham: Beide.
Max de Groot: Veel van de mensen hogerop zijn mannen, maakt dat het las ger om zoiets door te voeren?
Nikita Ham: Bij IO hebben ze een vrouwelijke decaan en zij zijn veel meer bezig met dit. Ze wil graag meedenken. Met een
man is het toch iets las ger omdat ze zich moeilijker kunnen inleven, maar ze zijn wel aan het meedenken.
Nikita Ham: Je kan 1 tampon halen bij de pilot en niet hele doosjes.
Wat ons verder nog opviel is dat je op Pulse een automaat voor non-food dingen zoals pennen en oortjes. Daar zi en ook
tampons in maar die zijn nu dubbel zo duur als in de winkel.
Stages
Marilo e Stemerdink: Ik ben sinds een jdje bezig met stages en ervaringen hiermee. Ik merk dat sommige mensen goede
ervaringen hebben en andere weer nega eve. Ik heb daar zelf weinig grip op omdat we weinig stages faciliteren vanuit
Stylos maar we hebben wel een vacature bank waar we deze aanbieden. Stylos wil geen stages aanbieden waar mensen
slechte ervaringen hebben gehad. Je kan op de website een enquete invullen met je ervaringen.
Vul deze men in met je input en dan kunnen we dit meenemen naar de faculteit en hier iets mee doen.
Overweeg je stage te lopen of heb je dit gedaan?
Merel Huizen: Vorig jaar heb ik een stage gelopen en dit jaar weer, het is echter las g iets te vinden om naast je studie te
doen. Zonde om 1 vak te doen en daarnaast thuis te zi en.
Leyla van der Waarde: Stage minor wordt nul ges muleerd vanuit de faculteit en daarna als je contact hebt met een
docent dan zeggen ze dat het de beste keuze is die je kan maken. Erg scheef dit. Heb in 5 dagen meer geleerd dan 3 jaar
studie…
Gerlinde Havelaar: Er moet misschien meer over worden gesproken vanuit stylos.
Sophie de Kruijf: Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen wanneer ik een stage zou willen doen.
Ben Vierkant: Kan interessant zijn om voor het maken van aan por olio een workshop te krijgen
Max de Groot: Kom naar BAU!
Nynke Stam: BAU is echt een laagdrempelige op e om in contact te komen met de bedrijven, ook als je nu denkt dat je
toch geen stage wil lopen. Je hebt er echt wat aan als je dit later toch wel wil.
Renger Heijnen: Het is niet alleen een check maar ook een uitleg hoe je het maakt, voor CV en por olio.
Welke vorm coaching begeleiding vanuit de faculteit?
Marilo e Stemerdink: Ik ben bezig met het maken van een pla orm voor ervaringen van stages. Vul de enquete in en dan
kan ik dit gaan posten hierop.
Marilo e Stemerdink: Er is ook een how to present yourself bij BAU, dus kom hierheen.
Marieke Russchen: Als je aan het oriënteren bent op master kan je ook naar BAU.
Zelf opzoek gaan naar stage plek of wil je liever sugges es of een overzicht?
Ben Vierkant: Stage pagina is niet helemaal up to date, staat nog eentje op voor september 2021.
Mariloi e Stemerdink: Ik ga er naar kijken en het aanpassen.
10.

Wat verder ter tafel komt
???: Komt er nog een info avond over de verschillende masters?
Leyla van der Waarde: Vanuit de TU, wij mogen dit niet doen vanuit stylos. Het is over 2 weken, 21,22,23,24 februari.
Marieke Russchen: Wil je persoonlijk met iemand praten dan kan je naar ons toekomen.
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Nick Coes: Hoe gaat het met het stylobaat?
David van der Peijl: Gaat geweldig. Volgende verga komt hier een update over.

11.

Rondvraag
Hoe is het met de vissen - sophie, ja goed

12.

Slui ng
21.28

Wij gaan er vanuit u op de 10de in groten getale te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,

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