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Evaluatie Boekencontractcommissie 6-9-16 

Voor u ligt de evaluatie over het traject dat de boekencontractcommissie heeft doorlopen het 

afgelopen jaar om uiteindelijk tot een nieuw contract te komen. Wij hebben dit afgelopen jaar 

uitgebreid besproken en zijn tot het volgende advies gekomen:  

Opstarten 

In het eerste halfjaar is geïnventariseerd wat de verenigingen willen van een boekencontract. Ook is 

er gezocht naar potentiele aanbieders die daarna ook aangeschreven zijn. De commissie is begonnen 

in oktober met een themalunch voor de verenigingen en een brainstorm met de commissie. Hierna 

had de commissie een goed idee wat belangrijk is voor de studieverenigingen en wat mee moest 

worden genomen . Daaropvolgend zijn potentiele aanbieders benaderd (Studystore en bol.com). Op 

een tweede themalunch, in januari, zijn de beide aanbiedingen met plus en minpunten toegelicht 

aan de studieverenigingen.  

De adviezen die wij aan de komende BCC en OS bestuurders mee willen geven betreffende de 

opstart en begin van de commissie, zijn: 

 Begin in september met het opstarten van de commissie. Hanteer vanaf het begin een 

duidelijke tijdsplanning zodat helder is voor zowel de commissie als voor het contact naar de 

verenigingen wanneer belangrijke data en deadlines aanstaande zijn. 

 Hou de studieverenigingen up to date. Themalunches zijn een goede manier om dit te doen. 

Voorlopig contract 

In de aanloop naar een voorlopig conceptueel contract, is de commissie begonnen met een 

verkennend onderhandelingsgesprek, waarbij de eerste eisen en wensen aan StudyStore zijn 

voorgelegd.  Deze eisen en wensen kwamen voort uit de discussies gehouden tijdens de 

themalunches. Nadat deze eisen en wensen op papier zijn gesteld, hebben de studieverenigingen 

deze eisen en wensen doorgenomen, is het besproken tijdens een OS-vergadering en vervolgens 

voorgelegd aan StudyStore.  

Het voorlopig contract kwam later dan beloofd door StudyStore. Hierdoor was het eerste overleg 

met StudyStore voornamelijk een overleg over de brede eisen en wensen. Na het arriveren van het 

voorlopig contract is ditzelfde contract rondgestuurd naar alle verenigingen en geëvalueerd. Met een 

grote lijst aan aanpassingen en vragen is de commissie daarna weer naar Studystore gegaan. 

De adviezen die wij aan de komende BCC en OS bestuurders mee willen geven betreffende de 

onderhandelingen tijdens het opstellen van het voorlopig contract, zijn: 

 Plan de vergadering/meeting pas als ook het voorlopig contract binnen is, zodat direct aan de 

onderhandelingen over de eerste rariteiten door de commissie gedaan kan worden.  

 Notulen van belangrijke bijeenkomsten, ook die van de commissie met StudyStore, delen en 

deze notulen direct doorsturen naar de betrokkenen en verenigingen. 

Definitief contract 

Er is door de commissie gekozen om maar een keer inhoudelijk dingen aan te passen aan het 



contract. Voor het tekenmoment zijn de studieverenigingen gevraag het contract nog eens door te 

nemen en alle tekstuele fouten die nog gevonden werden door te geven. Het contract is daarna 

getekend door alle verenigingen behalve IAPC, zij hebben op een later moment getekend. 

De adviezen die wij aan de komende BCC en OS bestuurders mee willen geven betreffende de 

onderhandelingen tijdens het opstellen van het definitieve contract, zijn: 

 

 Een tweede keer een inhoudelijk revisie van het contract is zeker wenselijk. 

 Wederom waren de stukken later aanwezig dan beloofd, wederom pas iets (tekenmoment in 

dit geval) plannen wanneer de stukken binnen zijn. 

 Eerste versie van het contract moet februari (maand eerder dan deze keer) binnen zijn om 

nog genoeg tijd over te hebben. 

 Dubbelchecken of iedereen op de hoogte is, deze keer door totale miscommunicatie wist 

IAPC niets van het tekenmoment af. 

 Alles bundelen in een contract zodat er minder handtekeningen gezet moeten worden 

 

 


