
 

 

 
 

Overleg Studieverenigingen ][ KvK 06091479 ][ Giro 8362452 ][ http://www.os.utwente.nl 

Notulen ALV Overleg Studieverenigingen   

Datum, tijd:  25-02-2016, 14:00 

Locatie:  Carre 3B 

 

Rens Koning OSb 

Leon Bremer kOSb 

Lotte Kattenberg OSb 

Ruben Uineken Alembic 

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

Tariq Bontekoe W.S.G. Abacus 

Jornt Lageveen S.V.A.T. Astatine 

Jeroen Minnema S.V.A.T. Astatine 

Ismay Bax S.v. Communiqué 

Jeroen Wagenaar W.T.S. Ideefiks 

Kira Oberschmidt Dimensie 

Claudia Westerveld S.A. Proto 

Beerend Gerats Osb 

Pim Willems OS Kasco 

Thijs Masmeijer W.S.G. Isaac Newton 

Kevin Vervoort W.S.G. Isaac Newton 

Gerolf Meulman E.T.S.V. Scintilla 

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

Ruben Groot Roessink I.C.T.S.V. Inter-Actief 

Wouter Rietveld S.v. Stress 

Willemijn Luiten S.V. Arago 

Dieuwert Blomjous ConcepT 
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Elisabeth de Vijlder Daedalus 

Daan Kampherbeek ConcepT 

Annelotte Derkink SU 

Laura Koot SU 

Saskia Yperlaan S.v. Paradoks 

Elfi Hofmeijer S.v. Paradoks 

Julian Abbing UReka 

Joep Kiewit DAS 

Ingrid van den Brink OSb 

Bo Verhoef OSb 

 

1. Opening 

Rens opent om 14:14. 

2. Vaststellen Agenda 

3. Mededelingen 

a. OS-bestuur 

Wij hebben genoten van de CantOS.  

b. OS-commissies 

c. Studieverenigingen 

d. Student Union 

Fijn dat veel studieverenigingen hebben gereageerd op de alcoholbezoeken. Er komt een 

mini-besturendag voor de nieuwe besturen, stond ook in de nieuwsmail, maar er komt 

een nieuwe link die werkt. Annelotte wil graag afspraken maken met studieverenigingen 

om ze te leren kennen. De SU vraagt of alle verenigingen die nog niet hebben gereageerd 

op de vraag of ze aanwezig zullen zijn op de DRV, alsnog kunnen reageren.  

e. Universiteitsraadpartijen 

UReka vraagt zich af of er op- of aanmerkingen zijn over de OER, die kunnen 

studieverenigingen mailen.  

DAS meldt dat er op de UT een huisvestingshift gaat plaatsvinden en vraagt aan de 

studieverenigingen of ze weten of ze eventueel gaan verhuizen. Paradoks weet het en 

wordt ook betrokken in de plannen. Arago vraagt of het nuttig is voor elke 

studievereniging. Sirius is niet aanwezig, maar wordt ook samen met Paradoks betrokken 

bij de plannen. UReka geeft een toevoeging over dat het niet elke studie aangaat, maar 

dat er een nieuw plan komt voor metname de Health studies. Proto wordt ook betrokken 

in gesprekken om eventueel te verhuizen naar de Gallery. DAS wilde vooral een heads up 

geven over dat het speelt en wilde zeker weten dat studieverenigingen er van af weten. 

Als er concretere dingen zijn, komt DAS terug met meer informatie. Daarnaast wordt er 
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op 19 maart 16:00-19:00, een case-study gehouden voor studenten. Hier krijg je een 

probleem dat zich hier op de UT kan afspelen, en samen met je groep is het de taak om 

een oplossing te verzinnen.  

f. Andere aanwezigen 

4. Notulen 

a. Notulen ALV [04-02-2016] 

Het is Martijn Hendrikx op de namenlijst. ConcepT moet met grote T.  

b. Behandeling actiepunten 

Wie  Omschrijving 

OSb Het activismebeurzenmodel verbeteren voor volgend jaar 

 

5. Hamerstukken 

a. Herziene activismebeurzenmodel: ‘2016021 Activismebeurzenmodel 2016’ 

Rens bedankt voor de snelle mailtjes met op- en aanmerkingen.  

Arago merkt op dat het misschien handig is om een toelichting te geven waarom we nu 

deze verdeling gebruiken. Rens geeft aan dat dit niet noodzakelijk is, aangezien Fobos 

ons reglement is en dit document een hulpsteun voor ons is. Arago vraagt zich af hoe het 

zit om één iemand van elke faculteit in de ABC te hebben. Rens geeft aan dat het dit jaar 

niet was gelukt, maar dat het wel ons streven is.  

ConcepT vraagt hoe het zit als je meer dan drie activiteiten in categorie 2 en 3 wil 

aanvragen, maar als er eentje wegvalt. Rens geeft aan dat die dan eerste wordt bij 

categorie 4. Mocht er binnen categorie 2 of 3 iets uitvallen, dan moet het mogelijk zijn 

om een vervangend iets van die studievereniging weer toe te voegen, als het binnen die 

categorie past. Rens gaat dat toevoegen in het reglement.  

Arago vraagt waar de reizen onder het middentarief in vallen. Rens geeft aan dat reizen 

van SRC regelement sowieso in categorie 1 vallen. Rens past de volgende dingen aan: 

voetnoot 3 in Activismebeurzenmodel veranderen naar het goede artikel. Verder gaat 

Beheerend het nieuwe SRC reglement updaten op de site. En middenreizen krijgen recht 

op 15 beurzen in het model.  

Ideefiks vraagt of er een maximum aantal beurzen is die wordt uitgegeven. Rens geeft 

aan dat dat ieder jaar bepaald wordt.  

Inter-Actief zeurt om weer om zijn naam in het reglement. 

ConcepT vraagt over bij 1 of een lustrumweek heel bijzonder is. Rens zegt dat het wel 

een grote viering is en bijna iedere vereniging er van deel kan uitmaken.  

ConcepT vraagt of de subcategorieën beter beschreven kunnen worden. Rens geeft aan 

dat hij daarom categorie 1 en 2 is omgedraaid nu.  

Arago geeft aan dat het misschien duidelijker moet zijn dat bestuurders wel beurzen 

mogen aanvragen. SU geeft aan dat er wel een maximum is, maar dat dat wel 

gecontroleerd wordt. Rens geeft aan dat hij het eventueel kan verduidelijken in het 

reglement (bijv. “ten tijde van bestuursperiode”).  

Rens keurt het stuk goed 

 

b. Beleidsevaluatie OSb 2015-2: ‘2016022 Beleidsevaluatie 2015-2’ 
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Arago geeft aan dat OLC naar OOC verandert moet worden. Rens vraagt aan de SU of ze 

al een nieuwe vertaler hebben. SU geeft aan dat ze wel een nieuwe vertaler hebben. 

Rens gaat aan de gang met Nederlandse stukken versturen naar de vertaler.  

Ideefiks vraagt wanneer de OS dan volledig Engels zal zijn. Stress geeft aan dat het niet 

alleen aan het OS ligt, maar ook aan de verenigingen, aangezien er nog heel veel 

verenigingen nog niet klaar zijn voor volledig Engels. Rens geeft aan dat we wel de 

aankomende maanden meer zullen letten op het internationaliseren van het OS.  

Inter-Actief geeft aan dat ze tevreden zijn met hun vooroverleggen. Meer instemmend 

geluid komt uit de ALV.  

Proto geeft aan dat er meer naamsbekendheid van het OS gecreëerd wilde worden, dat 

is in ieder geval gelukt, maar ze vroegen zich af of we ook de meerwaarde van het OS 

echt goed gecommuniceerd hebben aan iedereen. Rens geeft aan dat we wel bezig zijn 

geweest om dat te laten zien aan de verenigingen, door middel van contact met de Kick-

in en het boekencontract.  

Arago vraagt of er een informatielunch komt voor de ABC volgend jaar. Rens zegt dat we  

in ieder geval eerder op zoek willen gaan hiervoor. 

Rens keurt de beleidsevaluatie goed. 

 

c. Tussenrekening OSb: ‘2016023 Tussenrekening OSb 2015-2’ 

Bo: SRC 2014 reserve is veranderd, deel is eigenlijk reserve 2015. Wijziging zie je op het scherm en is 

niet correct op stukken voor jullie. Eigen vermogen is net aangepast, daarin zat een fout.  

Willemijn: De nog te betalen bedragen is negatief: Wat is diat? Bo: Bedrag staat onder OS bbq, het 

bier daar is duurder uitgevallen dan is begroot. Fusten waren meer dan 100 euro, daarom is hier een 

negatief bedrag komen te bestaan. We gaan dit verschil in rekening brengen als verlies bij OS. We 

gaan dit als ‘onverzien’ rekenen ipv alle verengiingen het verschil in bedrag factureren. 

ConcepT: Die debiteur van 2013, kan die niet worden afgehandeld? Bo: We gaan oud OSb hard 

schoppen om dit af te handelen. 

Communiqué: Overdrachtskosten is 24 euro te veel. Bo: eventueel betalen we aan het einde van het 

jaar als OSb allemaal 6 euro. 

ConcepT: ‘reeds al betaald’  ‘reeds betaald’ 

 

Bo: halfjaarverslag zal nog iets aangepast worden aan de nieuwe punten die zojuist zijn besproken. 

Arago: wordt nog geld uitgegeven aan themalunches? Lijkt dat he tniet gehaald gaat worden. Bo: Er 

komt nog wel wat aan facturen binnen en er komen ook nog themalunches bij, dus dat moet goed 

komen. 

 

Rens: Alles wordt nog aangepast en opnieuw doorgestuurd. Verder bij deze versie achter mij 

goedgekeurd. 

 

6. Bestuurswissel OSb 

a. Decharge: Ingrid van den Brink als ctw-afgevaardigde 

b. Charge: Leon Bremer als ctw-afgevaardigde 

Er is geen bezwaar. Ingrid is uitgewisseld, Leon is een nieuw bestuurslid! 

 

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

precies?  

Astatine geeft aan dat ze met een belletje over dat ze de premie nogal hoog vonden, ze de premie 

naar beneden hebben gekregen. Ze vroegen zich af of alle studieverenigingen een verzekering 

hebben en waarvoor ze verzekerd zijn.  

Stress geeft aan dat ze bestuursaansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering hebben. 

Inter-Actief heeft er een activiteitenverzekering bij. Astatine vraagt of het misschien een idee is om 

er gezamenlijk naar te kijken, omdat er misschien iets te halen valt. SU geeft aan dat ze het mee gaan 

nemen in de mini-besturendag. Stuur een mail naar Astatine met vragen en of opmerkingen. 

 

8. W.V.T.T.K 

9. Rondvraag & Borrelvoorbereiding 

Ideefiks vraagt of de nieuwe stukken van de SRC op de website kunnen komen. Actiepunt voor 

Beheerend. 

Newton vraagt wat er was met het alcoholbeleid de vorige keer. Er is een overleg met iemand 

van de universiteit, de SU, OS, cultuur en sport, over hoe het gaat op gebied van alcohol op de 

UT. De vraag van de SU was of studieverenigingen wilden doorgeven wat er allemaal in 

borrelruimtes gebeurd.  

 

Om 16:00 stromen de goudgele rakkers in BenedenPeil. Komt allen. 

10. Resumé der actiepunten 

11. Sluiting 


