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• HALV staat voor Halfjaarlijkse Algemene Leden
Vergadering, dit is een vergadering van ASV
Gladzor waar gekeken wordt naar de voortgang
van de vereniging na een half jaar.
• Normaal gesproken wordt deze vergadering
fysiek uitgevoerd en zijn alle leden welkom om
deze bij te wonen, maar wegens de wetgeving
omtrent Covid-19 kan dit helaas niet.
• In deze presentatie zullen de volgende
aspecten aan bod komen: reflectie van
afgelopen evenementen; wat goed ging en/of
beter kon; we geven een overzicht van onze
inkomsten en uitgaven; een overzicht van de
groei van de actieve leden van de afgelopen
jaren en geven we een overzicht van de
notulen.
• Ten slotte zullen we laten zien hoe we ondanks
de corona crisis actief blijven als vereniging en
wat voor evenementen we dit jaar nog graag
zouden willen organiseren.

INLEIDING

Afgelopen evenementen
• Welkomstborrel
• Amsterdam schaats borrel
• Arnhem borrel
• Kleine winterreis: Brussel
• Pubquiz Apeldoorn
• Lente gala in Leerdam
• Debat in Utrecht
• Diverse culturele evenementen in Utrecht

BORRELS
• Welkomstborrel
Goede punten:
• Brusselreis is gepromoot met foldertjes
• Ideeënbus is gemaakt
• 1 van de oprichters van de vereniging was
aanwezig
Verbeterpunten:
• Weinig opkomst → mogelijk door minder
promotie / verkeerde dag / slecht weer
• Te druk, daarna harde muziek,
staanplaatsen ipv zitplaatsen
• Achteraf was een andere borrelplek beter
• Amsterdamse schaats borrel
Goede punten:
• Goede opkomst
• Gezellige sfeer
Verbeterpunten:
• Weinig foto’s gemaakt, wel veel filmpjes

Goede punten:
• Opkomst was groot
• Nieuwe mensen
• Diverse leuke groep

Arnhem
borrel: Cafe
Arnhem

• “Privé” ruimte boven → Handig voor volgende keer,
misschien vragen om te reserveren?

Verbeterpunten:
• Scherpere foto’s maken
• Meer filmpjes en foto’s maken
• Afwisselend interactie hebben met iedereen als
bestuur

Kleine reis naar Brussel
Goede punten:
• 17 personen gekomen
• Groot huis voor onszelf
• Leuk idee met kerstsokken en cadeautjes
• Veel gezelligheid en herinneringen
• Duidelijk draaiboek
• Leden die mee kwamen, hielpen ook mee :)
• Alle leden vonden het gezellig
• Alles werd netjes door bestuursleden en leden
achtergelaten
• Leden waren tevreden over de reis
Verbeterpunten:
• De afspraken rondom het parkeren in het begin, zouden
beter besproken moeten worden
• Last minute besprekingen over parkeren op de laatste
dag konden veel beter
• Planning kon beter
• Eetplekken konden beter geregeld worden
• Het was wenselijk dat er meer bestuursleden aanwezig
konden zijn
• Meer gourmetsets

Afgelopen evenementen: Reflectie Pubquiz
Goede punten:
• Uitdagend
• Veel opkomst
• Nieuwe middel: buzzers
• Leuke vragen, goede presentatie
Verbeterpunten:
• Afspraken omtrent taakverdeling konden beter
• Beter orde houden
• Beter bespreken qua strategie van antwoorden noteren / tellen
• Letten op tijd → ervan uitgaan dat het niet op tijd begint, rekening houden met een uur speling
→ vragen verkorten en bij extra tijd, de extra vragen neerzetten

Afgelopen evenementen: Reflectie Debat
Goede punten:
• Leuke stellingen
• Debat verliep soepel, er vielen geen stiltes
• Er was een professional aanwezig, Gor
• Interne coördinator deed mee om het debat op gang te helpen
Verbeterpunten:
• Betere locatiekeuze
• Rekening houden met tijd
• Jury meer laten betrekken bij de stellingen

Begrotingen: halfjaarlijkse begroting

Toe- en afname actieve leden

Actieve
ledenaantal
begin van het
jaar

Actieve
ledenaantal eind
van het jaar

Bestuur 10

46

72

Bestuur 11

72

66

Bestuur 12

66

62

Bestuur 13

62

74

Bestuur 14

74

41

Notulen
• Door onderstaande link te klikken, kun je de notulen bekijken die gemaakt zijn
tijdens fysieke en skype-vergaderingen.
• Half jaar aan notulen bestuur 14

• Na grote vergaderingen wordt er een nieuwsbrief opgesteld
• Gladzor nieuwsbrief november
• Gladzor nieuwsbrief januari

• Hieronder vind je een overzicht van de voortgang tot aan de HALV
• Update notulen voor HALV

Tijdens de crisis georganiseerd en gedaan
-

Online-activiteiten die georganiseerd zijn: 2 livestream lezingen van Gladzor
University op de facebook pagina: Gladzor University.
Bezig met een herdenkingsfilmpje en kranslegging in Assen.
Challenges op Instagram waar volgers kunnen meedoen, zoals; raad de
Armeense plek; pasen challenge et cetera.
ARAX zal binnenkort gepubliceerd worden en de nieuwsbrief zal binnenkort online
komen. Dit voor de mensen die HALV niet hebben meegekregen. In de
nieuwsbrief zal uitgelegd worden hoe we nu verder gaan en wat hierbij komt
kijken.

Toekomstige plannen
• Bestuursboekje voor volgende besturen
• Armeense markt → vergunning regelen, sponsoren zoeken et
cetera
• Mogelijk komt er ook een fotoboekje met alle voorgaande
bestuursjaren
• Borrels
• Genocide herdenking 24 april
• BBQ
• Armeense zomermarkt
• ALV

Lieve Gladzorianen,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor deze memorabele half jaar vol gezelligheid
en educatie! Laten we hopen dat we snel weer fysieke evenementen kunnen
organiseren en meer goede herinneringen mogen creëren. Tot die tijd kun je onze
social media goed in de gaten.
We willen ook vermelden dat wij dankbaar zijn voor de donaties. Deze wij zullen
gebruiken om ons vereniging te verbeteren!
Voor eventuele vragen over de HALV of algemene opmerkingen, kan je altijd
contact met ons opnemen via mail, instagram of facebook!
Veel liefs,
Bestuur 14

