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Agenda ALV Overleg Studieverenigingen   

Datum, tijd:  29-10-2015, 14:00 

Locatie:  RA 2504 

 

1. Opening 

2. Vaststellen Agenda 

3. Mededelingen 

a. OS-bestuur 

b. OS-commissies 

c. Studieverenigingen 

d. Student Union 

e. Universiteitsraadpartijen 

f. Andere aanwezigen 

4. Notulen 

a. Notulen ALV [24-09-2015] 

b. Behandeling actiepunten 

Wie  Omschrijving 

Iedereen Elke vereniging geeft één contactpersoon door aan Laura (SU) 

OSb Goede versie van het alcoholbeleid toevoegen  

OSb Uitvinden wanneer de volgende IVA-cursussen plaatsvinden 

OSb Logo’s op de site linken 

Organisatorisch 

5. Chargeren in BCC 

a. Oxan van Leeuwen 

6. Chargeren in ABC 

a. Thijs Baltes, Rowan de Vries en Ellen Geuzebroek 

7. Activismemodel 2015 categorie 4 

a. Er moet besloten worden over één volgorde van categorie 4 activiteiten. Hiervoor 

heeft de ABC commissie een volgorde van de aanmeldingen betreft categorie 4 

gemaakt. Document ‘2015101 voorstel verdeling’. 

b. Het activismebeurzenmodel is als ondersteuning toegevoegd 

8. Evaluatie en eindafrekening Kiosk 

a. Document ‘2015102 Kiosk’. 

9. W.V.T.T.K 

10. Rondvraag & Borrelvoorbereiding 

11. Resumé der actiepunten 

12. Sluiting 
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NotulenALV Overleg Studieverenigingn 
Datum, tijd: 24 september 2015, 14:30 
Locatie: Spiegel 1 
 
 

Aanwezigen 

Naam Vereniging 

Bo Verhoef OSb 

Ingrid van den Brink Osb 

Beerend Gerats OSb 

Lotte Kattenberg OSb 

Sanne Bentum OSb 

Evelien Kamphuis C.T.S.G. Alembic 

Dirk van Teijlingen C.T.S.G. Alembic 

Wessel Pot W.S.G. Isaac Newton 

Cas Hollaar W.S.G. Isaac Newton 

Sander Bakkum I.C.T.S.V. Inter-Actief 
Dennis Muller I.C.T.S.V. Inter-Actief 
Shing Long Lin E.T.S.V. Scintilla 

Tariq Bontekoe W.S.G. Abacus 

Mark Rijntalder S.V.A.T. Astatine 

Jeroen Minnema S.V.A.T. Astatine 

Raines Uensing UniTe 

Claudia Westerveld S.A. Proto 

Yanick Verkerk S.A. Atlantis 

Wouter Rietveld S.V. Stress 

Ellen Geuzebroek S.V. Sirius 

Niels Mendel – KB S.V. Arago 

Willemijn Luiten - KB S.V. Arago 

Julian Abbing UReka 

Chérise Hélant Muller S.V. Paradoks 

Saskia Yperlaan S.V. Paradoks 

Ismay Bax S.V. Communiqué 

Nathalie ten Cate Dimensie 

Kira Oberschmidt Dimensie 

Laura Koot Student Union 

Hidde Kats ConcepT 

Anne Hofman ConcepT 

Jerfy ter Bekke Ideefiks 
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1. Opening 
14:35 geopend. 
 
2. Vaststellen agenda  
Toevoegen ‘studiereis’ bij w.v.v.t.k. 
 
3. Mededelingen  

a) OS-bestuur   
a. Rens is er niet wegens persoonlijke omstandigheden 
b. De wisselborrel van het OS is wegens dezelfde persoonlijke omstandigheden 

verplaatst naar 12 november 
b) OS-commissies   

- 
c) Studieverenigingen  

- 
d) Student Union   

a. Woensdag 30 september om 14:00 start de board improvement program. Je kan je 
aanmelden door op de link te klikken in de nieuwsbrief. Wanneer je de nieuwsbrief 
niet kan vinden, stuur dan een mail naar Laura. 

b. SU heeft met Eureka en CvB om tafel gezeten om te praten over parttime activisme 
en het maken van flexibelere roosters. Op dit moment is er een brief naar de 
decanen gestuurd. Een voorbeeld van deze combinatie tussen studie en parttime 
activisme is dat deelcijfers langer kunnen blijven staan. 

c. De student minds is opgericht. Dit is een studentenpool met studenten die inspraak 
hebben op besluitvorming van de UT. Dit vindt ongeveer 1 keer per maand plaats en 
je kan Laura een mail sturen als je dit leuk vindt. 

d. Vanmiddag vindt de constitutieborrel van SU plaats 
e) Universiteitsraadpartijen   

a. Er zal een Starbucks gebouwd worden in het Educafé. Wanneer een vereniging 
hierover een vraag heeft, dan kan dat gestuurd worden naar info@ureka.utwente.nl. 
Woensdag zal Ureka deze vragen stellen aan het CvB. 

f) Andere aanwezigen   
- 

4. Notulen  
o Aanwezigheidslijst:  

Een aantal namen zijn weggevallen en een aantal namen en verenigingen zijn 
verwisseld. 

o Pagina 6: Resumé der actiepunten staat twee keer op de lijst. Dit zal worden 
weggehaald.  

Met de genoemde wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd. 
 

 Behandeling actiepunten:  
o Iedereen: Elke vereniging geeft één contactpersoon door aan Laura 

Paradoks zal dit nog doen 
o OSb: Doorsturen Alcoholbeleid. 
✔ Dit is gebeurd, echter is het document met comments opgestuurd. Het nieuwe 

document zal nogmaals worden doorgestuurd. 
   
Bespreekpunten  

5. Alcoholrichtlijn (ter info) (stuknummer 2015091) 
ConcepT: Wanneer vindt de volgende IVA cursus plaats? 

mailto:info@ureka.utwente.nl
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Bo: Ik ga er achteraan, dit is onbekend. 
ConcepT: Er is in het alcoholbeleid aangegeven dat er een onderscheid is tussen hoge en lage 
risico borrels. Mag een borrelstreepsysteem dan wel? Dit zet wel aan tot meer 
alcoholconsumptie. 
SU: Dat maakt niet uit, want er wordt wel voor bier betaald waardoor het niet binnen het 
hoge risico valt. 
Newton: Op googlemaps staat wel dat er horeca gelegenheden zijn op de campus, terwijl dit 
officieel niet bekend mag worden gemaakt. 
Beerend: Op de campus geldt een grijs gebied, maar we zullen dit meenemen. 

6. Collegegeldvrij besturen (ter info) 
SU: Dit stuk is ter inventarisatie bedoeld. Er wordt puur gekeken of verenigingen 

geïnteresseerd zijn en of het de moeite waard is hier werk van te maken. Zeker met oog op 

internationale studenten kan het nuttig zijn. 

Newton: goed dat het is opgesteld. Is hier een werkgroep voor?  

SU: nee, maar je kan je aanmelden als je interesse hebt. 

Astatine: Is dit een vervanging van de activismebeurzen? 

SU: Wanneer je als bestuurder kiest voor collegegeldvrij besturen, dan kan je geen gebruik 

meer maken van de activismebeurzen. Verder heb je dan ook geen recht op OV en een 

lening. 

Newton: Is het mogelijk een beurs te krijgen ter grote van je collegegeld? Dat bespaart veel 

gedoe omtrent OV en een lening. 

SU: Ik snap je punt, maar dan moet wel heel FOBOS op de schop omdat daarin staat dat je 

een beurs pas na je bestuursjaar ontvangt. Echter zou dit wel een oplossing zijn. 

Newton: Wanneer wil je het voorleggen? 

SU: Überhaupt bekijken we eerst of hier draagvlak voor is, daarna willen we het wellicht 

voorleggen bij het CvB. 

Conclusie: Collegegeldvrij besturen is interessant voor internationale studenten, maar niet 

voor nationale studenten i.v.m. OV en lening. 

7. Activismebeurzenmodel (ter info) 
Bo: Aangezien Rens afwezig is en we nog niet volledig op de hoogte zijn van alle informatie 

omtrent het activismebeurzenmodel, willen we dit punt graag verschuiven naar de volgende 

OS ALV. Dan kan er in ieder geval goede informatie worden gegeven. Het is wel belangrijk dat 

verenigingen er alvast over nadenken voor welke commissie zij beurzen gaan aanvragen. 

ConcepT: wat is precies het plan? Dat jullie alles doornemen zodat het voor ons duidelijk is 

hoe het werkt? 

Bo: Ja 

Newton: Hoe zit het met tijdlijn? 

Bo: Die tijdlijn is van vorig jaar, dus die klopt hier niet. Jullie worden op de hoogte gehouden. 

Organisatorisch 
8. Studiereis Ghana (leidt tot besluit)(stuknummer 2015093) 

Stress: De reis gaat twee weken weg in plaats van drie? 

OS: Dat klopt, maar het bedrag is proportioneel. 

OS: Heeft iemand bezwaar om het begrotingsbedrag te wijzigen?  

 

Geen bewaar 
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9. W.V.T.T.K. 

Inter-Actief: We dienen een extra stuk in. Het betreft een document met ons voorstel voor 

de studiereiselective. Het is belangrijk dat verenigingen, die hieraan mee willen doen, het 

hiermee eens zijn. We willen meer tijd hebben voor de studiereis, dus we willen de reis 

verplaatsen. Dit betekent voor verenigingen die mee willen doen, dat er twee vakken worden 

omgedraaid. 

 

Stress: Is het zo dat meneer Stienstra het besluit in deze ALV als bindend kan zien waardoor 

hij kan zeggen dat elke vereniging hier gebruik van moet maken? 

Inter-Actief: Dat weten we niet, maar zijn er überhaupt verenigingen die mee willen doen? 

Reactie: nee 

Communiqué: Hebben jullie al nagedacht over hoe vakken inhoudelijk ingevuld worden? 

Inter-Actief: Dit zal hetzelfde zijn als afgelopen jaar. Studenten doen met verschillende 

begeleiders een kleine bachelor opdracht. De kwaliteit wordt dus gewaarborgd. 

Inter-Actief: We overleggen nog met Stress en geven door dat er verder nog geen akkoord is.  

10. Rondvraag & Borrelvoorbereiding 
Paradoks: Hoe weet je het wachtwoord van de OS website? 

Beerend: Graag mailen en dan ga ik dat uitzoeken. 

Dimensie: Je kan ook aangeven dat je je wachtwoord bent vergeten. Vervolgens krijg je een 

nieuwe toegestuurd. 

 

ConcepT: Wanneer je op de logo’s klikt op de site, dan wordt niet automatisch doorgelinkt 

naar de website. 

OSb: Dat gaan we regelen. 

 

Paradoks: Wie zit er bij de SRC en wat is het e-mail adres? 

OSb: Mailen naar src@os.utwente.nl 

 

Newton: Wanneer is de pizzamachine er? 

SU: Die blijft ergens in Italië steken, maar je kan het bij de borrel even navragen. 

 

Newton: Misschien handig als het OS de volgende keer op tijd aan kan geven wanneer 

stukken niet worden behandeld. 

OSb: Ja klopt, in dit geval kon dat niet wegens een onhandige samenloop van 

omstandigheden. 

 

IA: Wie gaan er mee naar voorzzittersuitje?  

Reactie: Veel 

11. Resumé der actiepunten 
AP OSb: Doorsturen van nieuw alcoholbeleid 
AP OSb: Uitzoeken wanneer de nieuwe IVA cursussen plaatsvinden 
AP OSb: Logo’s op de site linken aan verenigingen websites  

12. Sluiting  
15.15 

mailto:src@os.utwente.nl
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Stuknummer 2015101 

Voorstel ABC-commissie betreft beurzen categorie 4 2015 

 

 

Voorstel volgorde uitkering beurzen categorie 4, 2015 

# Vereniging Aanvraag 

1 Newton Lustrumcommissie 

2 Astatine Lustrum maand 

3 Scintilla Lustrum 

4 Alembic Lustrum Commissie (Xe Lustrum C.T.S.G. Alembic) 

5 Arago Lustrummaand (6 november tot 30 november – moet nog plaatsvinden) 

6 ConcepT Betonbrouwers 

7 Inter-Actief Pandora (Colombia) 

8 Newton Constructie commissie PropulCie 

9 Arago Europareis (EuroParijs) 

10 Sirius Excursie Utrecht 2 daags 

11 Sirius Excursie Den Haag 2 daags 

12 Alembic Excursiereeks 

13 Paradoks Excursie UMC Utrecht: MRI gestuurde Radiotherapie 

14 ConcepT Symposium Construction Management & Engineering (CME) 

15 Daedalus Getting Started 

16 Sirius Carrieredag 

17 Stress TripCie Antwerp 

18 Scintilla ARM Microcontrollercursus 

19 Alembic ASO (Automatisering, Service & Onderhoudscommissie) 

20 Inter-Actief Rially 

21 Scintilla Scrapheap 

Afgewezen 

22 Abacus Almanakcommissie (ABBA) 

23 ConcepT Bedrijvendiner 

24 Newton Colexie 

29 Paradoks Gala week 

25 Paradoks Weet ik veel competitie 

26 Paradoks Rondleding Medisch Spectrum Twente 

30 Proto Kamp commissie 

27 Stress PracticeAfternoon (2014!) 

28 Stress EB-poule 
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Stuknummer 2015102 

Evaluatie en eindafrekening Kiosk 

 

Evaluatie KIOSK 2015 
 

Inleiding 
19 augustus 2015 was het begin van de Kick-In, een periode waar nuldejaars de Universiteit Twente, 
Enschede, hun lichtingsgenoten en ook de studieverenigingen leren kennen. De eerste activiteit die 
dan plaatsvindt is de openingsmarkt, waar alle studieverenigingen een mogelijkheid krijgen aanwezig 
te zijn om hun nuldejaars op te vangen. Dit gedeelte van de markt wordt verzorgd door de KIOSK, dat 
net als vorige jaren bestond uit een veilige plek om tot rust te komen van alle reclame die veel 
andere verenigingen maken. Elke studievereniging die zich had aangemeld kreeg één van de standjes 
uit de halve cirkel om aan te kleden zoals zij wensten. Daarnaast lagen in het midden enkele 
loungeblokken en een standje van de KIOSK waar broodjes van de Bakker Bart werden uitgedeeld, 
alles vergezeld onder het genot van Totale Escalatie muziek. In het onderstaande verhaal ligt de 
evaluatie van KIOSK 2015. 
 

Evaluatie 

Voorbereiding 
De commissie is op tijd opgericht en begonnen aan haar taak om een publiekstrekker voor de 
standjes van de studieverenigingen te organiseren, kortom zij had voldoende tijd om tot het 
gewenste eindresultaat te komen. Het aantal mensen in de commissie was voldoende om haar taak 
te volbrengen, maar had zeker niet minder mensen kunnen hebben, vier mensen is precies genoeg. 
Het was ook goed dat er niet minder mensen in de commissie zaten, zodat zij snel en makkelijk 
beslissingen kon nemen. De commissie heeft vier vergaderingen gehad, wat ook voldoende was. Wel 
moesten wij tweemaal in de vakantie vergaderen, dit was ook wel nodig om wat dingen door te 
spreken. Wij raden een volgende commissie dan ook aan om hetzelfde te doen. 
 

Communicatie 
Binnen de commissie is afdoende communicatie gedaan, wij wisten allemaal onze taken en hebben 
deze, wat ons betreft, goed uitgevoerd. 
 
De communicatie naar de Kick-In-commissie verliep achter iDB langs, omdat het OS maar één 
kraampje kon huren, waar er 18 nodig waren. Bij de markt zelf bleek dat er door miscommunicatie 
geen stroom was geregeld voor de cirkel met studieverenigingen, terwijl wij dit wel hadden 
aangevraagd. Wij raden de volgende commissie dan ook aan hier goed op te letten. Gelukkig konden 
wij via onze contacten nog wel snel stroom regelen. 
 
Wij zouden wel alle kraampjes via de KIOSK laten regelen, omdat dit dan centraal gebeurd en 
makkelijker is voor de verenigingen, iets waar het OS en daarmee de KIOSK voor dient. 
De spelregels voor de Kick-In via de KIOSK regelen heeft dezelfde reden en het is beter om dit 
centraal te doen, anders zouden verenigingen dit kunnen vergeten. 
 
Daarnaast hadden wij als KIOSK beter naar de verenigingen moeten communiceren wat wel en niet 
mocht, dat had ons een hoop moeite bespaard. 
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De communicatie naar het OS, bijvoorbeeld over de facturen, die wij blijkbaar bij de OS 
penningmeester moesten indienen, had beter gekund. Wij waren bijvoorbeeld niet op de hoogte hoe 
wij dit moesten doen. 
 

Activiteit 
De broodjes van de Bakker Bart waren uiterst geslaagd. Vooral de frikandel- en de saucijzenbroodjes 
waren erg in de trek tijdens de lunch. De kaasbroodjes liepen wat minder snel. Überhaupt hadden we 
graag meer broodjes gehad, maar de verhouding frikandel- en saucijzenbroodjes (beide 150 stuks), 
en de kaasbroodjes (120 stuks) had beter gekund. Meer van de eersten en minder van de laatsten. 
 
Breukers verhuur (de loungeblokken en de warmtebrug (voor het warmhouden van de broodjes)) 
was erg geslaagd en die mensen zijn erg fijn om mee samen te werken. Dat ze in de zomervakantie 2 
weken op vakantie waren was wel minder handig. 
 
De statafels van Alembic waren ook een goed idee. Zo waren er meer staplekken voor alle bezoekers, 
wat erg goed leek te bevallen. 
 
De muziekinstallatie werkte erg goed, toen er uiteindelijk toch stroom was. 
 
Het ‘alleen-een-broodje-met-kiddo-protocol’ is een erg geslaagd idee, overgenomen van het jaar 
ervoor. Het komt erop neer dat ouderejaars alleen in aanmerking komen voor een broodje mits ze 
een nuldejaars naar de KIOSK-standjes halen, die dan ook een broodje krijgt uiteraard. Een bordje 
met een uitleg van het protocol was wel handig geweest, dan waren er waarschijnlijk minder vragen 
van ouderejaars geweest. 
 
We hadden duidelijker naar de verenigingen moeten communiceren wat er wel en niet mocht. Zo 
waren er een aantal verenigingen letterlijk in de schaduw gezet door de partytent van Sirius en dan 
was er misschien op het laatste moment geen vraag geweest van Communiqué of zij voor hun eigen 
leden ijs mochten serveren. 
 

Ideeën voor volgend jaar 
Een professionele poffertjesbakker, die voor iedereen poffertjes maakt. 
 
Water regelen voor de leden van de KIOSK, als het warm is ben je daar snel aan toe. 
 
De warmtebrug was erg duur en eigenlijk niet sterk genoeg om de broodjes in zo’n korte tijd op te 
warmen. Achteraf was deze niet nodig geweest. 
 
Al met al kijken wij terug op een geslaagde looptijd van de commissie en vooral een geslaagde 
activiteit tijdens de openingsmarkt. 
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Evaluatie Begroting KIOSK 2015 
 

Omschrijving Baten Lasten Afkomst 

Inkomsten       

Budget OS €1,000.00     

Vaste Lasten       

Verhuur Kraampjes   €212.50 Kick 

Betaling Stroom   €15.00 Kick 

Kosten Activitieit       

Verhuur Statafels   €10.00 Alembique 
Verhuur Loungeblokken, 
Warmtebrug   €154.88 

Breukers 
Verhuur 

Vuilniszakken & Servetjes   €4.90 Albert Heijn 

Warme Broodjes   €600.00 Bakker Bart 

Totaal €1,000.00 €997.28   

 

Kraampjes 
Net zoals vorig jaar zijn de kosten per kraampje 12,50 en dit moet je aanvragen bij de Kick. Even 
navragen welke studieverenigingen er willen staan, want vorig jaar wilde Ockham wel een kraampje, 
maar tijdens ons jaar niet. 
 

Statafels 
Je kan Alembique contacteren voor hun statafels. Dit zijn er een stuk of 10 en kosten maar €10,- in 
totaal en zijn, zoals eerder in dit document genoemd, erg handig.. 
 

Loungeblokken & Warmtebrug 
We hebben net zoals het jaar hiervoor bij Breukers gehuurd, want zij verhuren ook aan andere 
verenigingen in de Kick en weten wat het inhoudt.  Daarnaast zijn hun loungeblokken redelijk 
geprijsd. De warmtebrug was wel erg duur, namelijk €60,- en werkte buiten door de wind nauwelijks.  
Breukers is ook erg ideaal, want je kan de spullen onbemand buiten laten staan en zij halen het op. 
Vraag dit wel even. De bezorgkosten zijn wel iets van €20,-. Daarnaast moet je rekening houden met 
eventuele schoonmaakkosten, dus probeer de banken schoon te houden. 
 

Vuilniszakken & servetjes 
De goedkoopste vuilniszakken en servetjes bij AH zijn prima. Als je nog goedkoper wilt, kun je naar de 
Lidl gaan, maar het bedrag dat je bespaart is redelijk insignificant. Je krijgt wel één vuilniszak van de 
Kick, maar dat is bij lange na niet genoeg. 
 

Bakker Bart 
De broodjes van Bakker Bart waren goedkoper dan verwacht. Wij hebben voor 600 euro gehaald en 
één broodje was €0.70. Dit waren ook erg grote broodjes en die waren best vullend dus uiterst 
geschikt tijdens lunchtijd.   
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Evaluatie Eindbegroting 
Wij hebben maar €2,72 overgehouden dus we zijn precies binnen budget gebleven. Een idee voor 
volgend jaar is misschien een potje onvoorzien aangezien je nog schoonmaakkosten kan betalen voor 
de loungeblokken.  
 
 


