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Agenda ALV Overleg Studieverenigingen   
Datum, tijd:  25-02-2016, 14:00 
Locatie:  Carre 3B 

 

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 [04-02-2016] 
b. Behandeling actiepunten 

Wie  Omschrijving 

OSb Het activismebeurzenmodel verbeteren voor volgend jaar 
 

5. Hamerstukken 
a. Herziene activismebeurzenmodel: ‘2016021 Activismebeurzenmodel 2016’ 
b. Beleidsevaluatie OSb 2015-2: ‘2016022 Beleidsevaluatie 2015-2’ 
c. Tussenrekening OSb: ‘2016023 Tussenrekening OSb 2015-2’ 

6. Bestuurswissel OSb 
a. Decharge: Ingrid van den Brink als ctw-afgevaardigde 
b. Charge: Leon Bremer als ctw-afgevaardigde 

7. Verzekering 
a. Vanuit TNW de vraag: Hoe zijn alle studieverenigingen verzekerd en waarvoor dan 

precies?  
8. W.V.T.T.K 
9. Rondvraag & Borrelvoorbereiding 
10. Resumé der actiepunten 
11. Sluiting 



	
Notulen	ALV	Overleg	Studieverenigingen	

Datum,	(jd:	04-02-2016,	14:30	
Loca(e:	Ravelijn	2336	

Aanwezigen	

Naam Vereniging

Rens Koning OSb

Beerend Gerats OSb

Tariq Bontekoe W.S.G. Abacus

Rens Kruining S.A. Proto

Sander Bakkum I.C.T.S.V. Inter-Actief

Willemijn Luiten S.V. Arago

Niels Mendel S.V. Arago

Bas Huisman S.V. Onwijs

Wouter Rietveld Stress

Marloes Evertzen Stress

Dirk van Teijlingen Alembic

Jeroen Minnema Astatine

Elisabeth de Vijlder S.G. Daedalus

Daan Kampherbeek ConcepT

Martijn Hendriks W.T.S. Ideefiks

Jeroen Wagenaar W.T.S. Ideefiks

Shing Long Lin E.T.S.V. Scintilla

Chérise Hélant Muller S.V. Paradoks

Rowan de Vries SRC

Laura Koot (v.a. 15:03) Student Union

Annelotte Derkink (v.a. 15:03) Student Union (kb)
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1. Opening	
Vergadering	geopend	om		door	Rens	14:38.	

2.	Vaststellen	Agenda	
-	

3.	Mededelingen	
a) OS-bestuur	

a. Jullie	 hebben	 allemaal	 een	 uitnodiging	 gehad	 voor	 de	 nieuwjaarsac(viteit.	 Geef	 s.v.p.	 de	
aanwezigheid	door	aan	voorziIer@os.utwente.nl.	

b) OS-Commissies	
a. SRC:	er	is	nog	een	fout	gevonden	in	het	reglement.	Deze	zal	ik	zo	noemen	wanneer	het	

document	besproken	wordt.	
c) Studieverenigingen	

	 -	
d) Student	Union	

a. Laura	zal	pas	vanaf	3	uur	bij	de	ALV	aanwezig	zijn.	
e) Universiteitsraadpar(jen	

a. Niet	aanwezig.	
f) Andere	aanwezigen	

	 -	
4.	Notulen	
a) Notulen	ALV	(28-01-2016)	

a. In	de	notulen	is	Asta(ne	verward	met	Concept,	wat	betre]	de	studiereis.	Asta(ne	gaat	namelijk	niet	
op	reis.	De	reis	van	Concept	naar	de	VS	is	genaamd	“American	Ambi(ons”.	

b. Notulen	worden,	met	voorgestelde	wijziging,	goedgekeurd.	
b. Behandeling	ac(epunten	

a. Niet	behandeld.	

5.	Hamerstukken	
a) SRC	Reglement:	‘2016012	SRC	reglement	2016’	

a. Rowan:	het	commentaar	vanuit	de	vorige	ALV	 is	verwerkt	 in	het	nieuwe	voorstel.	Er	was	wel	nog	
een	 vraag	 die	 nog	 niet	 beantwoord	 is:	 “Waarom	 wordt	 het	 middentarief	 niet	 aangevuld	 tot	
hoogtarief?”.	Dit	komt	doordat	de	UT	wil	dat	een	student	maar	één	keer	 subsidie	krijgt	voor	een	
grote	reis.	Onder	een	‘grote	reis’	vallen	reizen	die	recht	hebben	op	het	middentarief	als	reizen	met	
hoogtarief.	Arago:	een	reis	met	het	 laagtarief	gaat	dus	nooit	buiten	Europa?	Rowan:	een	reis	met	
laagtarief	is	maar	één	week,	en	zou	een	reis	buiten	Europa	bijzonder	onprak(sch	maken.	Dit	is	dus	
ook	nog	nooit	voorgekomen.	

b. Rowan	over	ar(kel	5,	lid	2.	Hierin	is	één	punt	over	“een	bewijsstuk”	wat	moet	worden	toegevoegd	
aan	de	aanvraag.	Dit	moet	óók	worden	toegevoegd	bij	de	eindafrekening,	onder	ar(kel	7,	lid	2.	

c. Er	wordt	een	vraag	gesteld	over	ar(kel	2,	lid	2:	geldt	het	ook	voor	marterstudenten	dat	zij	twee	jaar	
ingeschreven	moeten	zijn	bij	de	UT	voordat	ze	in	aanmerking	kunnen	komen	voor	subsidie?.	Rowan:	
dit	 is	 alleen	 van	 toepassing	 op	 bachelor-studenten.	 Scin(lla:	 als	 studenten	 niet	 zijn	 ingeschreven	
aan	de	UT,	kunnen	ze	dan	subsidie	krijgen?	Rowan:	alléén	als	deze	studenten	op	het	moment	van	de	
reis	 ingeschreven	 staan	op	de	UT.	Master-studenten	hebben	dus	 al(jd	 recht	 op	 subsidie,	mits	 ze	
ingeschreven	staan	en	voldoen	aan	de	gestelde	eisen.	

d. Arago	 stelt	 een	 vraag	 vanuit	 de	 vorige	 ALV:	 bij	 ar(kel	 1,	 lid	 3	 wordt	 er	 eerst	 een	 aantal	 keren	
“redelijk”	 vermeldt,	 waarbij	 daarna	 gelijk	 een	 uitleg	 aan	 “redelijk”	 wordt	 gegeven.	 Kan	 dit	 niet	
anders?	 Rowan:	 dat	 is	 een	 kwes(e	 van	 formulering;	 inhoudelijk	maakt	 het	 geen	 verschil.	Mocht	
iemand	een	ander	voorstel	hebben,	dan	hoor	ik	het	graag.	

e. Er	 wordt	 een	 vraag	 gesteld	 over	 ar(kel	 6:	 daar	 staat	 namelijk	 in	 dat	 er	 verplicht	 iets	 in	 het	
verenigingsblad	moet.	Wat	als	de	vereniging	geen	blad	hee]?	Rowan:	stuur	ons	dan	een	mail,	dan	
verzinnen	we	een	passende	oplossing	 (bijv.	 door	 een	 stuk	op	de	website	 te	 plaatsen	 i.p.v.	 in	 het	
blad).	Dit	zouden	we	alleen	beslissen	als	een	vereniging	geen	blad	hee].	

f. Het	reglement	wordt	goedgekeurd	met	de	twee	onderstaande	wijzigingen:	
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- Vermelden	dat	de	eis	om	minstens	twee	jaar	ingeschreven	te	staan	aan	de	UT	voordat	subsidie	
mag	worden	betaald	alleen	geld	voor	bachelor	studenten	(en	niet	voor	master	studenten).	

- Bij	ar(kel	7,	lid	2	het	punt	over	“een	bewijsstuk…”	toevoegen.	

b. Begro(ng	SRC:	‘2016011	Begro(ng	SRC	2016’	
a. Rowan:	ook	voor	de	begro(ng	geldt	dat	al	het	commentaar	van	vorige	week	is	meegenomen	in	de	

vernieuwde	versie.	
b. Arago	over	het	geld	wat	eerst	beschikbaar	was	voor	de	studiereis	van	Sirius:	hoe	is	dit	nu	verdeeld?	

Rowan:	er	wordt	gekeken	naar	het	beschikbare	geld,	en	het	aantal	deelnemers	met	verschillende	
tarieven.	 Daarin	 wordt	 een	 passende	 verdeling	 gemaakt.	 Het	 totaalbedrag	 is	 nu	 lager	 dan	 in	 de	
begro(ng	op	de	vorige	ALV.	Dit	komt	omdat	we	niet	al	teveel	geld	uit	de	buffer	willen	halen.	

c. Geen	vragen	of	opmerkingen	verder.	De	begro(ng	wordt	goedgekeurd.	

6.	W.V.T.T.K	
Er	 wordt	 gewacht	 totdat	 Laura	 (SU)	 de	 vergadering	 binnenkomt.	 Zij	 hee]	 namelijk	 nog	 iets	 wat	 ze	 wil	
mededelen	op	deze	ALV.	

Ondertussen	vraagt	Rens	de	verenigingen	of	ze	problemen	zijn	tegengekomen	met	het	FOBOS.	Alembic:	een	
aantal	 studenten	 hebben	 in	 de	 mail	 over	 FOBOS	 in	 de	 bijlage	 de	 gegevens	 van	 een	 andere	 student	
gevonden.	Blijkbaar	is	hier	per	ongeluk	in	gewisseld.	Arago:	kun	je	ervan	uit	gaan	dat	als	de	FOBOS	mail	is	
ontvangen	dat	dan	alles	goed	gaat?	Rens:	in	principe	wel,	zolang	de	bijlage	klopt.	Je	zou	nog	even	kunnen	
navragen	of	iedereen	die	een	mail	zou	moeten	hebben	gehad,	ook	echt	een	mail	hee]	gekregen.	Het	is	niet	
helemaal	 duidelijk	 of	 iemand	 óók	 een	 mail	 krijgt	 wanneer	 de	 aanvraag	 voor	 ac(vismebeurzen	 niet	 is	
goedgekeurd.	

Rens:	 onlangs	 is	 het	 OS	 benaderd	 door	 DAS,	 wat	 de	 mogelijkheden	 waren	 tot	 de	 aanwezigheid	 bij	
vergaderingen	binnen	het	OS.	We	hebben	overleg	met	UReka	gehad.	Hier	kwam	vooral	uit	dat	de	ALV	een	
plek	moet	zijn	voor	het	peilen	van	meningen	en	het	horen	van	zaken	die	spelen	binnen	de	UT,	en	niet	voor	
discussie	tussen	par(jen.	Daarnaast	vroegen	we	ons	af	wat	de	studieverenigingen	ervan	zouden	vinden	als	
DAS	de	vergaderingen	zou	bijwonen?	De	verenigingen	laten	weten	het	prima	te	vinden.	

Vergadering	wordt	geschorst	totdat	Laura	aanwezig	is	(14:53).	

Vergadering	gaat	verder	om	15:03.	

Rens	meldt	dat	er	waarschijnlijk	te	weinig	plekken	zijn	voor	het	aantal	aanmeldingen	van	studenten	die	een	
IVA-cursus	willen.	 Verenigingen	 die	 heel	 veel	 tappers	 hebben	 aangemeld	 zullen	waarschijnlijk	 een	 aantal	
hebben	die	dus	nu	geen	cursus	krijgen.	Wel	wordt	er	gevraagd	voor	extra	plekken,	en	krijgen	degenen	die	
nu	geen	cursus	kunnen	volgen	bij	de	volgende	beschikbare	plekken	voorrang.	

Laura:	aangezien	de	gemeente	strenger	is	gaan	toezien	op	horeca,	en	het	nieuwe	CvB	het	alcoholbeleid	op	
de	campus	beter	zou	willen	regelen,	wordt	er	gekeken	naar	de	op(es	voor	een	horeca-vergunning	voor	de	
borrelplekken	 op	 het	UT-terrein.	Uiteraard	 is	 er	 een	 bestaand	 reglement,	 het	 alcoholbeleid.	 Echter	 is	 dit	
geen	rechtsgeldig	document	voor	de	gemeente.	De	UT	wil	dus	kijken	hoe	het	verkopen	van	drank	op	de	UT	
‘volledig	legaal’	kan.	Daarom	is	er	een	onderzoek	gestart	naar	het	gebruik	van	de	borrelruimtes.	Vragen	die	
hierin	 naar	 boven	 komen	 zijn:	 waarvoor	 worden	 de	 borrelruimtes	 gebruikt?	Wanneer	 (dagen	 en	 (jden)	
worden	 deze	 ruimtes	 gebruikt?	 Welke	 risico-borrels	 worden	 er	 in	 deze	 ruimtes	 georganiseerd?	 Als	 er	
mensen	zijn	die	het	leuk	vinden	om	hier	over	te	vergaderen,	geef	het	door.	We	zijn	namelijk	op	zoek	naar	
een	diverse	groep	(uit	iedere	borrelkelder	één	persoon?)	die	hierin	kan	meepraten.	Graag	nu	aangeven,	of	
anders	 mailen.	 Dirk	 van	 Teijlingen	 zal	 vanuit	 de	 TAP	 hierbij	 ziIen.	 SBZ	 laat	 dit	 nog	 weten	 voor	 de	
MBasement	en	de	Abscint.	Daedalus	en	Concept	 laten	weten	welke	twee	afgevaardigden	zij	zullen	sturen	
vanuit	de	twee	borrelcommissies	in	de	Horst	(AP	SBZ,	Daedalus	en	Concept).	

Laura:	binnenkort	 is	onze	deelnemersraadvergadering.	 In	verband	met	de	 loca(e	 is	het	erg	belangrijk	dat	
jullie	laten	weten	of	jullie	aanwezig	zijn,	en	zo	ja,	met	hoeveel	personen.	
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7.	Rondvraag	&	Borrelvoorbereiding	
a) Sander:	het	voorziIers-uitje	zal	(jdens	de	cons(tu(eborrel	van	Newton	plaatsvinden.	

8.	Resumé	der	acSepunten	
OSb:	aanpassen	ac(vismebeurzenmodel.	
SBZ,	 Daedalus	 en	 Concept:	 Laura	 laten	weten	wie	 er	 aanwezig	 zullen	 zijn	 in	 het	 gesprek	 over	 de	
borrelruimtes.	

9.	SluiSng	
ALV	wordt	gesloten	om	15:10.
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ACTIVISMEBEURZENVERDELING VANAF 1-1-2015 

Per 1 september 2013 is FOBOS1 ingegaan. In dit model worden zowel de beurzen voor bestuurders als de 
beurzen voor de organisatie van een aantal activiteiten geregeld. Vanaf 2014 mag elke koepel weer zelf beslissen 
hoe de beurzen voor activiteiten verdeeld worden over alle activiteiten. Hierbij moeten wel de algemene 
uitgangspunten voor FOBOS gevolgd worden die te vinden zijn in hoofdstuk 3 artikel 1 van FOBOS. De beurzen 
die verdeeld worden in dit model zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor bestuurders en hier zal ook op worden 
toegezien. 

UITGANGSPUNTEN 

De commissie heeft de volgende uitgangspunten aangehouden bij het ontwikkelen van dit model: 

- Kernactiviteiten van de verenigingen zullen eerst beloond worden.  
- Er moet zo veel mogelijk duidelijkheid zijn voor de commissies van kernactiviteiten, zodat financiële 

drempels verlaagd kunnen worden bij deze commissies.  
- Het is niet praktisch om met 17 verenigingen een prioriteitsvolgorde vast te stellen, waardoor het model 

van 2013 minder geschikt is.  

MODEL 

Er worden vier categorieën (zie volgende pagina) vastgesteld waarbij categorie 1 het belangrijkst wordt geacht. 
Voor alle categorieën gelden minimale eisen. Categorie 1 zal als eerst worden beloond. Als er nog beurzen over 
zijn nadat de eerste categorie volledig beloond is, zal de tweede categorie worden beloond. Als er nog beurzen 
over zijn nadat de tweede categorie volledig beloond is, zal de derde categorie worden beloond. Als alle beurzen 
uitgekeerd zijn halverwege categorie 1, 2 of 3 dan zullen deze beurzen evenredig verdeeld worden over alle 
activiteiten in deze categorie. Aangezien er alleen hele beurzen uitgekeerd kunnen worden, zal het onafgeronde 
getal van het aantal beurzen van de activiteit(en) die het dichtst bij een volledige beurs zit(ten), naar boven 
afgerond worden en van de laagste(n) naar beneden, op zo’n manier dat uiteindelijk alle beschikbare beurzen 
verdeeld worden. 

Als er nog beurzen over zijn nadat ook categorie 3 volledig is beloond, zullen deze worden uitgekeerd in categorie 
4 naar aanleiding van een prioriteitenanalyse. Deze analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke commissie, 
bestaande uit afgevaardigden van alle faculteiten en een voorzitter. De commissie zal deel uit maken van het OS 
en zal dus ook gechargeerd worden op een ALV. De commissie besluit ook hoeveel beurzen maximaal aan de 
activiteit zullen worden uitgekeerd. Er wordt uitgekeerd in de volgorde van prioriteit tot alle beurzen uitgekeerd 
zijn of tot alle aanvragen zijn behandeld.  

CATEGORIEËN 

CATEGORIE 1. STUDIEREIZEN 

                                                                 

1 FOBOS is te vinden op 
http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/regelingen/ondersteuning/fobos.doc/ 
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Doel activiteit: Studiereis voor leden studievereniging . 
Eisen: Voldoen aan het SRC reglement2.  
Maximaal aantal toezeggingen: In deze categorie worden per vereniging niet meer dan 2 toezeggingen gedaan.
  
Aantal beurzen per studiereis:  

- 18 voor grote reizen3  
- 12 voor kleine reizen4  

CATEGORIE 2. SYMPOSIA  

Doel activiteit: Inhoudelijke en studiegerelateerde dag, toegankelijk voor alle leden. 
Eisen: De activiteit moet studiegerelateerd zijn, open voor alle leden zijn, 1 dag duren, met hoofdzakelijk externe 
sprekers en eventueel workshops. Rondom de activiteit moet er sprake zijn van een piekbelasting voor de 
commissie (in het kwartiel voor de activiteit moet er sprake zijn van een significante tijdsbesteding).    
Maximaal aantal toezeggingen: In categorie 2 en 3 samen zullen niet meer dan drie toezeggingen per vereniging 
worden gedaan.  
Aantal beurzen per symposium: 5 

CATEGORIE 3 ANDER GROOT STUDIEGERELATEERD  

Doel activiteit: Inhoudelijke en studiegerelateerde activiteit, met als doel het bieden van verbreding en 
verdieping van de kennis van de deelnemers, waarbij het bezoeken of ontvangen van externe studie- of carrière 
gerelateerde partijen een centrale rol speelt.   
Eisen: De activiteit moet studiegerelateerd zijn, open voor alle leden (hiervoor mag een studievoortgangseis 
gelden), minstens 1 dag duren en het bezoeken of ontvangen van externe studie- of carrièregerelateerde partijen 
speelt een centrale rol. Het aanwezig zijn bij de inhoudelijke activiteiten is verplicht. Voor een aantal activiteiten 
worden hieronder nog aanvullende eisen gesteld.  
Maximaal aantal toezeggingen: In categorie 2 en 3 samen zullen niet meer dan drie toezeggingen per vereniging 
worden gedaan.  
Voorbeelden: Europareis, Business Courses   
Aantal beurzen per activiteit: · 

- Europareis: 5 
- Korte Europareis: 3 
- Business Course: 3-5 
- In geval van andere activiteiten wordt het aantal beurzen bepaald door de activiteit te vergelijken met 

bovenstaande activiteiten. 

Onder een Europareis wordt verstaan een minimaal 7-daagse reis door het buitenland, waarvan minimaal 5 
werkdagen. Onder werkdagen wordt verstaan het aantal dagen waarop er (studieverbredende) inhoudelijke 
activiteiten plaatsvinden. Tweederde van het totale aantal dagen dat de Europareis telt, dient besteed te worden 

                                                                 

2 http://www.utwente.nl/src/Reglementen/ 

3 Grote reizen: hoogtarief-reis in het SRC-reglement met uitzondering van studiereizen die gebruik maken van 
uitzonderingsclausule artikel 3 lid 5 

4 Kleine reizen: alle overige reizen die SRC-subsidie ontvangen 
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aan deze inhoudelijke activiteiten. Vakantiedagen in het land worden niet als werkdagen aangemerkt. In principe 
telt een bezoek aan een instelling als één dagdeel. Elk dagdeel (ochtend/middag/avond) wordt geteld als een 
halve dag. Van de Europareis dient een kort maar compleet verslag gemaakt te worden. Hierin staat van iedere 
inhoudelijke activiteit een gedetailleerd verslag.  

Onder een korte Europareis wordt verstaan een meerdaags bezoek aan één of meerdere bedrijven in het 
buitenland met als doel op een interactieve wijze kennis te maken met het bedrijf. Meerdaags dient hier soepel 
op te worden gevat, maar met in acht neming van een degelijk aantal bedrijfsbezoeken binnen de duur van de 
reis en de reis dient niet korter te zijn dan drie dagen. Of een korte Europareis aan deze eisen voldoet zal door 
de maanden commissie worden besloten.  

Een Business Course is een meerdaags (minimaal twee dagen) evenement waarin externe studie- of carrière 
gerelateerde partijen een centrale rol spelen. Het is hierbij de bedoeling dat de profilering van de studie en 
studievereniging hoofdzaak is van het gehele evenement. Business Course is een ruim op te vatten naam, die 
wordt toegekend aan alle activiteiten die aan de voorgenoemde eisen voldoen. 

Van de Business Course of de korte Europareis dient een kort en compleet verslag gemaakt te worden met van 
iedere inhoudelijke activiteit een gedetailleerd verslag.  

In geval van andere, vergelijkbare activiteiten wordt het aantal beurzen bepaald door de activiteit te vergelijken 
met bovenstaande activiteiten. Activiteiten die hier niet onder geschaard kunnen worden, maar wel de studie of 
studievereniging profileren of door de commissie als anders worden getypeerd kunnen onder voorbehoud 
worden doorgeschoven naar categorie 4. 

 

CATEGORIE 4. VERENIGINGSONTWIKKELING, KLEIN ZAKELIJK GERELATEERD, KLEIN  
STUDIEGERELATEERD EN VERENIGINGSBINDING 

1. Doel klein studiegerelateerde/verenigingsbinding activiteiten: Bijzondere activiteiten die de binding 
van leden bevorderen of profilerend zijn voor de vereniging.  
Eisen: De activiteit moet open zijn voor alle leden en het moet gaan om een bijzondere activiteit. 
Voorbeelden: nationaal ontwerpweekend (Daedalus), betonbrouwers (ConcepT), Pandora (IA), 
lustrumweek.  
Niet aanvragen: Gala’s, borrels, feestjes, paintballen, etc. 
Aantal beurzen per activiteit: Te bepalen door de beurzencommissie met een maximum van 2 
 

2. Doel overige klein zakelijk gerelateerde activiteiten: Kleine activiteiten die de contacten tussen leden 
en het bedrijfsleven bevorderen. 
Eisen: Activiteiten voor verenigingen die de nadruk hebben liggen op het onderwijs of contacten 
leggen met het bedrijfsleven. 
Voorbeelden: Excursiereeks, mini-symposium 
Aantal beurzen per activiteit: Te bepalen door de beurzencommissie met een maximum van 2 

 

3. Doel verenigingsontwikkeling: Duurzame verbetering van de vereniging.  
Eisen: Voor verenigingsontwikkeling geldt dat de content gemakkelijk gedeeld moet worden met 
andere verenigingen zodat een databank opgezet kan worden bij het OS en andere verenigingen er 
gemakkelijk gebruik van kunnen maken. 
Voorbeelden: ICT, nieuwe diensten zoals stagebank  
Aantal beurzen per activiteit of ontwikkeling:  Te bepalen door de beurzencommissie met een 
maximum van 2 
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Maximaal aantal toezeggingen: In categorie 4 worden niet meer dan 3 toezeggingen per vereniging gedaan.
  
 
Volgorde Categorie 4 
De volgorde van toekennen van beurzen voor categorie 4 is zoals het hierboven staat beschreven. Er zal 
voorrang gegeven worden aan klein studiegerelateerd en verenigingsbinding, vervolgens aan de klein zakelijk 
gerelateerde activiteiten en als laatste aan verenigingsontwikkeling. Mochten er activiteiten georganiseerd zijn 
die in categorie 1, 2 of 3 vallen maar destijds niet zijn aangevraagd omdat deze nog niet gepland waren, 
worden deze bovenaan in categorie 4 gezet met een maximum van 3 beurzen. Er mag bij gegronde redenen 
afgeweken worden van deze volgorde door de beurzencommissie van het OS.  
 
Zaken waarvoor geen beurzen beschikbaar zijn 
Commissies waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat iedere vereniging die heeft en die geen 
uitzonderlijke activiteiten hebben ondernomen. Voorbeelden: een netwerkcommissie, media commissie, 
excursie commissie of Kick-In commissie. 

EXTRA BEPALINGEN:  

- De activiteiten mogen niet georganiseerd zijn door bestuursleden en beurzen kunnen ook niet door 
bestuurders worden aangevraagd. 

- De activiteit moet hebben plaatsgevonden in het betreffende kalenderjaar of de werkzaamheden van 
de verenigingsontwikkeling moeten zijn afgerond in het betreffende kalenderjaar.   

- Bij aanvragen die niet geschaard kunnen worden onder een van deze categorieën, zal de commissie die 
de aanvragen behandelt besluiten of de beurzen worden toegekend. Bij grote activiteiten (hoge 
uitzonderingen) zal de commissie een advies geven aan de ALV, die op haar beurt de beslissing zal 
nemen over het wel of niet toekennen van beurzen.  

- Bestuursondersteuning zal niet worden beloond vanuit dit model.  
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BEWIJSLAST 

 

Categorie 1 Foto UFonds, naverslag en afrekening 

Categorie 2 Programmaboekje, deelnemerslijst en afrekening 

Categorie 3 (Korte) Europareis: deelnemerslijst en afrekening, 
programmaboekje. 

Voor de rest van de activiteiten: deelnemerslijst en 
afrekening 

Categorie 4 Resultaat van de ontwikkeling (bijvoorbeeld link naar 
website), ontwikkeling delen met andere 
verenigingen en omschrijving van het proces. 
Adequate omschrijving van activiteit en foto. Voor 
alle activiteiten in categorie vier moet er afrekening 
en deelnemerslijst gestuurd worden. 

TIJDLIJN 

 

Tijdlijn voor beurzen van volgend kalenderjaar 

 

OKTOBER  

x Verenigingen melden bij het OS alle activiteiten aan in categorie 1,2 en 3 voor het volgende kalender 
jaar. Dit moet voor 1 november.   

 

NOVEMBER 

x Goedkeuren beurzenlijst van categorie 1,2 en 3 voor volgend kalender jaar tijdens de november-ALV. 

 

DECEMBER 

x OS stuurt lijsten door naar SU.  

 

Tijdlijn voor beurzen van huidig kalenderjaar 

 

SEPTEMBER 
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x Verenigingen sturen lijst met alle activiteiten in categorie 4 die ze willen aanmelden inclusief 
bewijslast naar het OS. Deadline 1 oktober.  

 

OKTOBER 

x OS-commissie gaat conceptlijst maken voor categorie 4 en deze wordt besproken op de oktober-ALV.   
x Verenigingen gaan alle bewijslasten voor Categorie 1, 2, en 3 opsturen naar het OS. Deadline 1 

november.  

 

NOVEMBER  

x De  OS commissie gaat de bewijslasten van categorie 1, 2, 3 en 4 controleren. Deadline is 15 
november. 

x De lijst met aanvragen voor categorie 4 wordt aan de hand van de uitkomsten van de oktober-ALV 
aangepast door de commissie. 

x Definitieve lijst goedkeuren met alle categorieën in de november-ALV 

 

DECEMBER 

x OS stuurt lijsten door naar SU.  

Het is dus niet mogelijk om halverwege het jaar extra activiteiten aan te melden in categorie 1, 2 of 3. Dit omdat 
deze categorieën voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld worden. Voor categorie 4 is dit wel mogelijk. 
Dit aangezien bestuurders aan het begin van hun bestuursjaar meestal mogelijkheden voor ontwikkeling en 
bijzondere activiteiten nog niet volledig kunnen overzien en dit wel gestimuleerd moet worden. 
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Stuknummer  
Beleidsevaluatie 2015-2 
 

 
Bestuursstructuur 
Het OSb verwacht over te gaan in de volgende samenstelling: 

Voorzitter Rens Koning 
Secretaris, Penningmeester, Vicevoorzitter Bo Verhoef 
Faculteitsafgevaardigde CTW Leon Bremer 
Faculteitsafgevaardigde EWI Beerend Gerats 
Faculteitsafgevaardigde BMS Sanne Bentum 
Faculteitsafgevaardigde TNW Lotte Kattenberg 

 
Commissies 
De nieuwe commissieverdeling er als volgt uit: 
 

Studiereiscommissie Leon Bremer 
Externe betrekkingen overleg Beerend Gerats 
Centrale onderwijs prijs Bo Verhoef 
Overleg onderwijscommissarissen  Sanne Bentum 
Kasco Bo Verhoef 
KIOSK (introductiecommissie van het OS) Lotte Kattenberg 
ABC (Activismebeurzencommissie) Rens Koning 
Overleg Boeken Sanne Bentum 
ICOS (internationalisatiecommissie) Lotte Kattenberg 
BCC (boekencontractcommissie) Rens Koning  
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Beleidspunten 
1. Internationalisering 

De universiteit heeft een nieuwe visie voor de komende jaren gemaakt, Vision 2020. Een van 
de grotere punten in dit plan is meer internationale studenten naar de universiteit te krijgen. 
Hierdoor zullen er meerdere veranderingen plaatsvinden binnen de studies wat naar 
waarschijnlijkheid ook zal leiden tot veranderingen binnen de studieverenigingen en het OS. 
Om die reden zal het OS volgend jaar actief de ICOS gaan gebruiken om bij te houden wat er 
allemaal speelt met internationalisatie binnen de studieverenigingen. De ICOS geeft ook de 
verschillende verenigingen de mogelijkheid om samen te werken rond internationalisatie. Op 
deze manier kunnen verenigingen van elkaar leren. Afgelopen jaar heeft de ICOS een jaarplan 
opgesteld wat komend jaar ingezet zal worden en daarmee hopelijk de efficiëntie van 
commissies verhoogt.         
  Een van de grotere veranderingen de komende jaren is dat meer studies 
Engelstalig zullen worden en hierdoor zullen meer Engelstalige studenten lid worden van een 
studievereniging. Hierdoor zal steeds meer informatie in het Engels moeten worden vertaald. 
Dit is ook het geval binnen het OS zelf waar dit jaar al verenigingen aanwezig zijn met een 
bestuur waarvan de meerderheid internationaal is. Om deze reden zal het OS zorgdragen voor 
het feit dat informatie en e-mails beschikbaar zijn in het Engels. Verder zal het OS voorbereidt 
zijn op mogelijke Engelse ALV’s. Alle informatieve mails over bijvoorbeeld de ALV’s zijn in 
het Nederlands en in het Engels geschreven. Ook binnen de OLC is Engels nu de voertaal zodat 
ook de non native speakers het kunnen volgen. Echter is het nog wel lastig om alle alv stukken 
in het Engels te schrijven gezien het merendeel van deze stukken al langer meegaan en het 
herschrijven een tijdrovende klus is. Tot slot is er tot op heden nog geen ALV in het Engels 
geweest.   
    

2. Meer samenwerking tussen studieverenigingen  
Het bestuur is van mening dat de studieverenigingen nog veel beter met elkaar kunnen 
samenwerken. Er zijn altijd zaken die bij meerdere studies/studieverenigingen tegelijk spelen. 
Hier zouden de betreffende bestuurders elkaar kunnen ondersteunen door kennis uit te 
wisselen of elkaar te helpen. Belangrijk is hierbij dat de bestuurders van de studieverenigingen 
en het OS-bestuur weten wat er speelt binnen de verenigingen. Tijdens de maandelijkse 
vooroverleggen zal het OS-bestuur de afgevaardigde van de studievereniging daarom vragen 
naar punten die spelen binnen de desbetreffende studievereniging. Tevens zullen de 
vooroverleggen op een vast moment in de agenda worden geplaatst. Door deze aanpassingen 
zullen de vooroverleggen constructiever worden en weet het bestuur beter wat er speelt 
binnen de verenigingen. De vooroverleggen worden niet meer met een simpel 
mededelingenrondje afgedaan. Al meerdere malen hebben studieverenigingen elkaar kunnen 
helpen bij verschillende zaken als: het vinden van een nieuw bestuur en/of het XX. Echter zijn 
vanuit de vooroverleggen nog geen punten/problemen gekomen die op de ALV besproken zijn 
omdat bij de meeste van onderwerpen binnen de desbetreffende faculteiten zijn afgehandeld.  
Binnen het OS-bestuur zal er het komende jaar beter op gelet worden dat de agendapunten 
van de aankomende ALV ook tijdens het vooroverleg reeds bekend zijn zodat men ook dat nog 
kan bespreken. 
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3. Meer bekend van het Overleg Studieverenigingen bij bestuurders  
Om de samenwerking tussen de studieverenigingen te stimuleren, is meer bekendheid onder 
(alle) bestuurders van groot belang. Het bestuur wil de bekendheid onder de bestuurders van 
de studieverenigingen vergroten en de meerwaarde van het OS laten zien door een 
gezamenlijke activiteit te organiseren per faculteit aan het begin van collegejaar. Op deze 
manier wordt integratie onderling en met het OS-bestuur gerealiseerd en kan op een 
laagdrempelige manier contact met elkaar gezocht worden. Naast een faculteitsactiviteit zal 
het OS-bestuur een introductieronde organiseren bij iedere studievereniging aan het begin van 
het collegejaar. Dit om kennis te maken met alle nieuwe bestuurders van elke studievereniging 
en het contact met elke bestuurder van de studieverenigingen te bevorderen/stimuleren. Als 
laatste zal er bij enkele borrels na de OS ALV’s een ludieke activiteit georganiseerd worden. Op 
deze manier hoopt het OS-bestuur dat de borrels na de OS ALV’s beter bezocht zullen worden 
en er een hechtere band ontstaat tussen het OS en de studieverenigingen.  
De faculteitsactiviteiten hebben niet zoals gepland plaatsgevonden aan het begin van het 
collegejaar maar voornamelijk aan het begin van het kalenderjaar 2016. De opkomst tijdens de 
EWI- en de CTW-activiteit was erg hoog met een aanwezigheid van 20 en X van het totale 
aantal van 30 en X bestuurders. Bij de TNW-activiteit zullen zelfs X van de X bestuurders 
aanwezig zijn. Naast de faculteitsactiviteiten is het OS-bestuur nog op introductieronde 
geweest. Omdat we allen parttime bestuurders zijn is niet iedereen er de gehele dag bij 
geweest, maar zijn wel alle studieverenigingen bezocht (ook al kostte dat een dag extra). Voor 
het OS-bestuur was dit een goed moment om met iedereen kennis te maken, tegelijkertijd voor 
de studieverenigingsbestuurders een goed moment om erachter te komen wat het OS doet en 
voor hen kan betekenen. Tot slot zijn er tijdens de verscheidene ALV naborrels ludieke 
activiteiten, als Twister en Singstar, georganiseerd. De opkomst tijdens de borrel is stukken 
hoger dan vorig jaar. Dit heeft zeker geleid tot een betere band tussen het OS en de 
studieverenigingen en hopelijk ook tot een betere band tussen de studieverengingen. 

 
  

Commissies 
1. ActivismeBeurzenCommissie (ABC)  

De ABC zal wederom een voorstel maken bestaande uit een verdeling van de activismebeurzen uit 
de extra incidentele categorie staat opgesteld. De commissie zal een volgorde van activiteiten 
maken aan de hand van de ingestuurde bewijslast. De extra incidentele beurzen zullen aan de hand 
van deze volgorde worden uitgekeerd totdat deze op zijn. Het is aan de ALV om al dan niet akkoord 
te gaan met de volgorde of deze nog te veranderen. Het was dit jaar zeer lastig om de ABC 
snel te vullen met genoeg leden. Het liefst zagen wij in deze commissie alleen oud-bestuurders om 
zo belangenverstrengeling te voorkomen. Echter is dit niet gelukt en waren wij genoodzaakt om 
een huidig bestuurder toe te voegen aan de commissie. De ABC heeft hun taak meer dan goed 
volbracht en ervoor gezorgd dat er tijdens de ALV niet buitensporig veel discussie plaats heeft 
moeten vinden over de verdeling van de beurzen. Voor het aankomende jaar gaat het bestuur 
echter wel proberen om al voor de zomervakantie de commissie gevuld te hebben om ze zo meer 
tijd te geven in september en oktober om hun taken te vervullen.     
 

2. BoekenContractCommissie (BCC)  
Aan het einde van collegejaar 2015-2016 vervalt het huidige boekencontract. Uiteraard zal dit 
contract vernieuwd moeten worden. Aankomend jaar zal er daarom bij alle verenigingen worden 
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geïnventariseerd wat de eisen en wensen zijn betreffende een boekencontract. Met deze eisen 
zullen verschillende leveranciers benaderd worden om tot een voorstel te komen. Uiteindelijk zal 
er een keuze gemaakt worden via de OOC en ALV en zal het nieuwe boekencontract voor de zomer 
getekend moeten worden. Aan de BCC dit jaar de zware taak een nieuw boekencontract te 
vinden voor het volgende studiejaar. De commissie heeft in het eerste halfjaar via de 
studieverenigingen gekeken en geïnventariseerd wat een nieuw boekencontract moet omvatten. Er 
zijn daarna nieuwe leveranciers gezocht, en daaruit volgend zijn er met Studystore en Bol.com 
gesprekken geweest. Tevens zijn ook de studieverenigingen in januari op de hoogte gebracht van 
de voortgang. Tijdens deze themalunch zijn ook nog een aantal opmerkingen gekomen vanuit de 
studieverenigingen die door de commissie mee zijn genomen in de eerste gesprekken. De commissie 
loopt nog geheel volgens schema en is alleszins van plan dit ook zo te houden om zo nog voor de 
zomervakantie een nieuw contract af te hebben gesloten.   
 

3. KIOSK  
Net als in de voorgaande jaren zal de KIOSK dit jaar zorgen voor de vertegenwoordiging van de 
studieverenigingen tijdens de Openings Markt op de Kick-In. De commissie krijgt een budget van 
€1000,-, waarvan een deel bestemd is voor vaste kosten (kraampjes, elektriciteit etc.) en een deel 
bestemd is voor het aantrekken van de nieuwe studenten.  Aangezien de Kick-In pas in 
augustus plaats zal vinden zal het nog even duren voordat de KIOSK gevormd gaat worden.   
 

4. CentraleOnderwijsPrijs (COP)  
De Centrale OnderwijsPrijs wordt ook dit jaar, net zoals voorgaande jaren tijdens de opening van 
het Academisch jaar uitgereikt aan de beste docent van de Universiteit Twente. Met deze prijs 
willen zowel de Universiteit Twente, als alle studenten van het Overleg Studieverenigingen, het 
belang van hoogstaand onderwijs onderstrepen en docenten aanmoedigen hun onderwijs zo goed 
mogelijk te geven en eventueel te verbeteren. De Centrale OnderwijsPrijs bestaat uit een 
geldbedrag van €2500, - en een oorkonde. De COP is dit jaar in december opgezet en heeft 
de meeste voorbereidingen die ze tot nu toe hebben kunnen doen al afgerond. De data en het thema 
zijn via het OOC gecommuniceerd naar de studieverenigingen. Tevens is er ook al een begin 
gemaakt met het zoeken van een jury.   
 

5. StudieReizenCommissie (SRC)  
De SRC controleert of een studiereis in aanmerking komt voor deelnemerssubsidie aan de hand 
van een reglement. Wegens veranderingen binnen de opzet van studiereizen komend jaar, zal dit 
reglement geëvalueerd worden. De veranderingen binnen de opzet van studiereizen zijn nog niet 
definitief waardoor er nog geen uitspraak gedaan kan worden over de betreffende veranderingen 
in het reglement. De studiereiscommissie heeft het afgelopen halve jaar de plaatsgevonden reizen 
geëvalueerd en zorg gedragen voor de toegekende subsidies. Daarnaast heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden voor de reizen die zullen vertrekken in 2016 en is de begroting voor 2016 in de 
extra-februari-ALV goedgekeurd. Verder is het reglement voor de SRC gewijzigd. Allereerst is de 45  
EC eis uit het reglement verwijderd. Ten tweede is een extra tarief categorie toegevoegd, namelijk 
het middentarief. 
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2016023 

Financieel halfjaarverslag OS 2015-2016 

 
 

Geachte lezer, voor u ligt de resultatenrekening van het Overleg Studieverenigingen voor het jaar 
2015-2016.  

1. Balans 01-08-2015 

De beginbalans is natuurlijk nog steeds hetzelfde als tijdens de ALV van 03-09-2015. De beginbalans 
zal hier daarom niet in dit document worden toegelicht. 

Balans per 01-08-2014 
Activa Passiva 

Rabobank betaalrekening   €                         590,79  Eigen Vermogen   €              5.276,03  
Rabobank spaarrekening   €                   49.437,28     
      
Debiteuren   €                     5.953,26  Algemene SRC Reserve   €             3.057,10  
Nog te ontvangen bedragen   €                        237,40  SRC 2014 Reserve  €             2.229,00  
Voorraad  €                        252,29  SRC 2015 Reserve  €           40.576,50  
     
   Reserveringen  €             2.771,58  
    Crediteuren   €             1.674,73  
       
    Nog te betalen bedragen  €                600,00 
      
       
    Voorlopig resultaat  €               286,08  
        
Totaal  €                 56.471,02 Totaal  €          56.471,02 
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2. Balans 31-01-2016 
De balans op 31-01-2016 geeft de situatie van het Overleg Studieverenigingen ten tijde van 
het sluiten van het tweede kwartaal aan. Onder de balans zullen de opvallendste posten 
worden toegelicht 

Balans per 31-01-2016 
Activa Passiva 

Rabobank betaalrekening   €                         279,53  Eigen Vermogen   €             5.463,62  
Rabobank spaarrekening   €                   38.404,82     
       
Debiteuren   €                        331,76  Algemene SRC Reserve   €             3.057,10  
Nog te ontvangen bedragen   €                        449,09  SRC 2014 Reserve  €             1.830,00  
Voorraad  €                        252,29  SRC 2015 Reserve  €           29.054,50  
     
   Reserveringen  €                330,05  
    Crediteuren   €             4.611,53  
       
    Nog te betalen bedragen  €                126,32 
      
       
    Voorlopig resultaat  €           -4.755,60  

        
Totaal  €                  39.717,52  Totaal  €          39.717,52 

 

2.1 Debiteuren 

De volgende debiteuren staan nog open: 

Boot huren Utrecht Osb 2015 €14, 26  Contact mee opgenomen 20145021 
Deelname verenigingenweekend €25,00  Contact mee opgenomen 20135057 
Deelname verenigingenweekend €47,50  Contact mee opgenomen 20145044 
Fust Abacus OS BBQ 2015  €100,00 Contact mee opgenomen 20145045 
Fust Student Union OS BBQ 2015 €100,00 Contact mee opgenomen 20145050 
Kosten twee fusten CantOS 2015,  
ConcepT, Alembic, Sirius,  Scintilla €50,00  Contact mee opgenomen 20145039 

Er is een reminder gestuurd naar de nog zes open debiteuren, waarna we het geld 
waarschijnlijk zo spoedig mogelijk ontvangen.   

2.2 Crediteuren 

De volgende crediteuren staan nog open: 
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Constitutieborrel OS 12-11-15 €552,50 Reeds al betaald  20150037 
Tweede helft SRC subsidie Alembic €4059,00 Reeds al betaald  20150040 

2.3 Nog te ontvangen bedragen 

Deze bestaat uit de volgende posten: 

Kosten van COP commissie,  
gefactureerd  aan SU   €270,84 Wachten op betaling  
Eten na constitutieborrel   €178,25 Wachten op betaling  

2.4 Reserveringen 

Reserveringen bestaat uit de volgende reserveringen welke nog niet gebruikt zijn of welke 
bedragen over zijn van de reservering die gemaakt was. Niet gebruikte reserveringen gaan naar 
onvoorzien 

KIOSK 2015    €15,22 
OS BBQ 2015   €114,83 
After ALV borrel mei 2015  €100,00 
OSb Fust voor OS BBQ  €100,00 

2.5 Nog te betalen bedragen 

Deze bestaat uit de volgende posten: 

Teruggave deel verenigingsweekend Wouter Deenik  €2,50 
Verschil reservering en uiteindelijke factuur drank OS BBQ €123,82 
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3. Resultatenrekening 

 

3.1 Rente op kapitaal 

Ondertussen hebben we al wel de rente over 2015 ontvangen, maar helaas kan deze nog niet aan 
het verslag toe worden gevoegd, omdat het afschrift van de spaarrekening nog niet binnen is. De 
verwachte rente staat dus wel vast. 

3.2 Themalunches 

Er heeft nog maar één themalunch plaatsgevonden waar een lunch voor gedeclareerd is. 
Er zijn inmiddels twee themalunches geweest, één over het boekencontract en één voor 
de zoektocht naar een nieuwe CTW-afgevaardigde. 

3.3 Borrels 

Tot nu toe zijn alleen de borrels van oktober en november gefactureerd en betaald.  

3.4 Wisselborrels 

De factuur van de wisselborrel van november was net iets meer dan de helft van het budget voor 
de twee wisselborrels dit jaar. Voor de tweede wisselborrel is 450 euro afgesproken, zodat we 
eindigen rond de begrote 1000 euro.  

Post Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Organisatie
Telefoon- en printkosten 80,00€                      -€                             80,00€                              -€                                     -€                           -€                             80,00€                        -€                            
Bankkosten 131,00€                    -€                             58,50€                              -€                                     73,80€                       -€                             132,30€                      -€                            
Boekencontract -€                           5.000,00€                   -€                                  -€                                     -€                           5.000,00€                  -€                             5.000,00€                  
Boekhoudprogramma 137,94€                    -€                             -€                                  -€                                     137,94€                    -€                             137,94€                      -€                            
Server 50,00€                      -€                             -€                                  -€                                     50,00€                       -€                             50,00€                        -€                            
Rente op kapitaal -€                           400,00€                       -€                                  -€                           400,00€                      -€                             
Overdrachtskosten 150,00€                    -€                             174,42€                           -€                                     -€                           -€                             174,42€                      -€                            
Subtotaal 548,94€                    5.400,00€                   312,92€                           -€                                     261,74€                    5.400,00€                  574,66€                      5.000,00€                  

ALV
Themalunches 175,00€                    -€                             25,39€                              -€                                     149,61€                    -€                             175,00€                      -€                            
Borrels 800,00€                    -€                             157,19€                           -€                                     642,81€                    -€                             800,00€                      -€                            
Wisselborrel 1.000,00€                -€                             556,50€                           -€                                     443,50€                    -€                             1.000,00€                  -€                            
Subtotaal 1.975,00€                -€                             739,08€                           -€                                     1.235,92€                 -€                             1.975,00€                  -€                            

Activiteiten
Nieuwjaarsactiviteit 800,00€                    -€                             -€                                  -€                                     800,00€                    -€                             800,00€                      -€                            
KIOSK 2014 1.000,00€                -€                             -€                                  -€                                     1.000,00€                 -€                             1.000,00€                  -€                            
Eindejaarsbarbecue 1.200,00€                -€                             -€                                  -€                                     1.200,00€                 -€                             1.200,00€                  -€                            
Faculteitsactiviteiten 400,00€                    400,00€                    400,00€                      
Subtotaal 3.400,00€                -€                             -€                                  -€                                     3.400,00€                 -€                             3.000,00€                  -€                            

Representatiekosten
Representatie 300,00€                    -€                             25,00€                              -€                                     275,00€                    -€                             300,00€                      -€                            
Fusten activiteiten 250,00€                    -€                             -€                                  -€                                     250,00€                    -€                             250,00€                      -€                            
Subtotaal 550,00€                    -€                             25,00€                              -€                                     525,00€                    -€                             550,00€                      -€                            

Bijdrage leden
Leden categorie A -€                           1.190,00€                   -€                                  -€                                     -€                           1.190,00€                  -€                             1.190,00€                  
Leden categorie B -€                           -€                                  -€                                     -€                           -€                             -€                             
Subtotaal -€                           1.190,00€                   -€                                  -€                                     -€                           1.190,00€                  -€                             1.190,00€                  

Bijzondere baten en lasten
Betalingsverschillen -€                           -€                             -€                                  -€                           -€                             -€                             
Onvoorzien 116,06€                    -€                             150,29€                           -€                                     -€                           -€                             150,29€                      -€                            
Subtotaal 116,06€                    -€                             150,29€                           -€                                     -€                           -€                             150,29€                      -€                            

Resultaat -€                           -€                             -€                                  289,52€                              1.167,34€                 -€                             59,95€                        

,
Totaal 6.590,00€                6.590,00€                   1.052,00€                        289,52€                              6.590,00€                 6.590,00€                  6.249,95€                  6.249,95€                  

6.249,95€                  

Bijzondere baten en lasten

Verwacht Resultaat 15-16

Organisatie

ALV

Activiteiten

Representatiekosten

Bijdrage ledenBijdrage leden

Bijzondere baten en lasten

Representatiekosten

Verwacht Resultaat kwartaal 3 en 4

Organisatie

ALV

Activiteiten

Representatiekosten

Bijdrage leden

Bijzondere baten en lasten

Begroting overleg Studieverenigingen 2015-2016 Resultaat t/m kwartaal 2

Organisatie

ALV

Activiteiten
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3.5 Representatie 

De 25 euro die hier staat is opgegaan aan het maken van bestuursfoto’s. De rest van het bedrag 
zal opgaan aan nieuwe chokers en bestuurskleding. 

3.6 Onvoorzien 

De post onvoorzien is op dit moment hoger uitgevallen omdat er vorig jaar geen reservering is 
gedaan voor een EWI-faculteitsactiviteit die nog moest plaatsvinden. Deze heft 80 euro gekost en 
daarom is deze post nu al hoger dan was in begroot. 

3.7 Resultaat 

Met het huidige resultaat en de bijbehorende prognose is het verwachte resultaat van het 
boekjaar 2015-2016 59,95 euro. 
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