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Notulen ALV Overleg Studieverenigingen   

Datum, tijd:  28-04-2016, 15:30 

Locatie:  HT 700b 

 

Aanwezigheidslijst  

Naam Vereniging 

Yannick Verkerk S.A. Atlantis 

Gloria Carta S.A. Atlantis 

Demi Vonk  S.A. Atlantis (KB) 

Daan Kampherbeek  ConcepT 

Ellen Geuzebroek Sirius 

Steven Wolff Stress (KB) 

Wouter Rietveld Stress 

Kira Oberschmidt Dimensie 

Ismay Bax S.V. Communiqué 

Daphne van Dijken S.V.A.T. Astatine (KB) 

Jeroen Minnema S.V.A.T. Astatine 

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

Iris Heerlien I.C.T.S.V. Inter-Actief (KB) 

Claudia Westerveld  S.A. Proto 

Xadya van Bruxvoort S.A. Proto (KB) 

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

Tariq Bontekoe W.S.G. Abacus 

Thijs Masmeijer W.S.G. Isaac Newton 

Kevin Vervoort  W.S.G. Isaac Newton 

Chérise Hélant Muller S.V. Paradoks 

Elfi Hofmeijer S.V. Paradoks 

Elisabeth de Vijlder S.G. Daedelus 

Willemijn Luiten S.V. Arago 

Thomas van der Meer S.V. Arago (KB) 

Jasper Klomp C.T.S.G. Alembic 

Julian Abbing UReka 

Rens Koning OSb 

Leon Bremer OSb 

Beerend Gerarts OSb 

Sanne Bentum  OSb  
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Notulen ALV Overleg Studieverenigingen   

Datum, tijd:  28-04-2016, 15:30 

Locatie:  HT 700b 

 

 

1. Opening 

Rens opent de vergadering om 15.42 uur.  

Vergadering zal plaatsvinden in het Engels.  

2. Vaststellen Agenda 

Geen opmerkingen.  

3. Mededelingen 

a. OS-bestuur 

i. Verzekeringen 

We krijgen bezoek van iemand die ons meer informatie kan geven over 

verzekeringen. Als je specifieke vragen hebt mail dat dan naar Rens of 

Willemijn, dan kunnen we die meenemen.  

ii. Kandidaatsbestuur 

OS zoekt ook nieuwe bestuurders, de deadline staat voor eind april! Als je 

geïnteresseerd bent, of vragen hebt stel het ons gerust!  

iii. Eindejaarsbbq 

Faculteit TNW gaan de Eindejaars-BBQ organiseren dit jaar, 30 juni vind de 

BBQ plaats en 23 juni is de laatste OS ALV! 

iv. Halfjaarrekening is foutief, vandaar dat hij nu mist in de stukken, wordt later 

rondgestuurd.  

b. OS-commissies 

i. COP, finale is 19 mei, begint om 15.30 in de horst!  

Er zijn drie docenten genomineerd, dat zijn Eric Faber, Janneke Alers en 

Martin van der Hoef  

c. Studieverenigingen 

i. Atlantis, Inter-Actief, Astatine, Stress en Proto presenteert kandidaat-

voorzitter.  

ii. Communiqué studiereis is afgelast vanwege financiële redenen.  

d. Student Union > Annelotte is afwezig, maar heeft punten doorgegeven.  

i. Activisme herkenning 

Iedereen die klaar is met bestuursjaar heeft 3 maanden de tijd om activisme 

erkenning aan te vragen, dus vooral doen!  

ii. More than a degree awards 

Naast activisme erkenning wordt volgend jaar ook more than a degree 

awards geïntroduceerd. Wordt nog verder uitgewerkt dus later daarover 

meer informatie.  

e. Universiteitsraadpartijen 

i. Petitie over deelcijfers 



 

 

 
 

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

Vooral delen en ondertekenen, zodat er een punt gemaakt kan worden. Nu 

hebben rond de 945 studenten het al ondertekend dus gaat goed, maar kan 

nog altijd meer!  

f. Andere aanwezigen 

Niet van toepassing.  

4. Notulen 

a. Notulen ALV [31-03-2016] 

 De lijst van aanwezigen mist. BO! 

 Punt 3, announcement, oktoberfest is eind van september en niet oktober!  

 Insurance support, AP voor alle studieverenigingen > stand van zaken van de 

vereniging van verzekering verzamelen > mist nu op de agenda! Wordt nu 

toegevoegd en behandeld.  

 Round question, kick-in 2017, AP OS inspraakavond organiseren voor alle 

vereniging voor Kick in 2017. Nu AP gemaakt, miste in de notulen.  

 

b. Behandeling actiepunten 

Wie  Omschrijving 

OSb 

OSb 

Textuele wijzigingen activismebeurzenmodel doorvoeren 

Correcte halfjaarrekening doorsturen 

OSb Inspraakavond regelen met de KIC voor de Kick-in van 2017 (nieuw) 

Alle 

verenigingen 

Stand van zaken van de vereniging verzamelen en doorsturen naar 

OS (nieuw/vergeten vanuit vorige notulen op agenda) 

1. Iets mist in categorie 2 (symposium) wat wel bij categorie is 3 is toegepast, moet 

op beide toegepast worden (CONCEPT). In categorie 1, pagina 2 bovenaan reizen, 

smalll is all the others, so a definiton voor middelgrote reizen moet toegevoegd 

worden (STRESS) 

2. Oude versie gestuurd dus kon nog niet, moet nog gedaan worden 

 

Punt 3 en 4 zijn nieuw dus voor volgende ALV.  

 

5. BCC:  

a. 5% op NL, alles zonder verzendkosten  

b. of 10% op NL, alles met verzendkosten 

discount > hier kun je tussen kiezen. Met alleen Engelse boeken heb je ook verzendkosten bij 

optie 2. Dit gaat alleen over verzenden naar huisadres niet naar studievereniging! 

AP iedereen > naar Rens je voorkeur opsturen.  

Vraag Scintilla > hoeveel NL boeken worden gebruikt en dus besteld? Niet zoveel kunnen hier 

dan van profiteren.  

Aanpassingen worden gemaakt en rondgestuurd, vervolgens tekenen zal in mei zijn. Als dat niet 

lukt kunnen we opnieuw plannen. Namen wijzigen is geen probleem verder bij het tekenen.  

 

6. The gallery, faciliteiten voor studenten 
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Daedelus ingebracht, masterstudenten verliest Daedelus contact mee omdat ze voornamelijk 

in Gallery zitten, en niemand komt meer naar studIO, misschien met Proto en Atlantis hier 

een keer over hebben. Gaan ze mee aan de slag!  

 

7. W.V.T.T.K 

i. Sander > TOM en activisme op maatregelen activisme combineren met TOM 

(parttime activisme), maar education staff hebben een regel toegevoegd dat 

je eerste 120 punten moet halen. Bij de andere verenigingen zijn hier in veel 

verschillende maatregelen die gehanteerd worden. Bij Arago is er nauw 

contact met studie adviseur om eigen plan te maken. Neem vooral contact 

met SU, om er vroeg bij te zijn en dit samen op te pakken, KB van Inter-Actief 

stuurt een brief naar examencommissie. UReka geeft aan dat OLD recht 

heeft om examencommissie brief te sturen om uitzondering te maken.  

Sander weet genoeg en gaat er mee aan de slag.  

 

ii. Sander in vooroverleg iets naar voren opgebracht, education staff stuurt mail 

naar persoon ipv onderwijs@ etc. iemand daar ideeën voor? Niemand heeft 

goed idee voor oplossing, mocht iemand nog ideeën hebben graag!  

 

iii. 18.00 voorzittersuitje, in poco mucho! Sander vraagt wie er bij is , heel 

veeeel! :D 

 

8. Rondvraag & Borrelvoorbereiding 

9. Resumé der actiepunten 

OSb – Inspraakavond regelen met de KIC voor de Kick-in van 2017 

Alle verenigingen – Stand van zaken van de vereniging verzamelen (wat betreft 

verzekeringen) en doorsturen naar OS  

Alle verenigingen – naar Rens je voorkeur opsturen voor discount in boekencontract met 

Study Store.  

AP Beheerend – stukken van de SRC op de website gooien (van vorige notulen)  

 

10. Sluiting 

Rens sluit de vergadering om 16.12 uur  

 


