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VOORWOORD 

U staat op het punt het beleidsplan van studievereniging Itiwana te lezen. Wij 

waarderen het zeer dat u dermate betrokken bent bij de vereniging. In dit beleidsplan 

worden de plannen van het 23e bestuur der studievereniging Itiwana aan u 

gepresenteerd, bestuursjaar 2015/2016. 

Allereerst worden de opgestelde beleidspijlers nader toegelicht. Deze pijlers staan 

centraal binnen verschillende facetten van studievereniging Itiwana het komende jaar. 

Vervolgens zal ieder bestuurslid individueel ingaan op deze pijlers, waarbij plannen 

worden besproken die klaar liggen voor komend jaar. Daarnaast worden de commissies 

en haar bijbehorende plannen gepresenteerd, uiteraard met ruimte voor eigen inbreng 

van de commissie zelf.  

Zoals voorgaande jaren is er een schema toegevoegd van de commissies met haar 

nieuwe leden en worden interne en externe contacten van Itiwana door middel van een 

overzicht getoond. 

  

Namens het bestuur, 

  

Eslin Cohen Stuart 

Voorzitter 2015/2016 
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VERDELING BESTUUR 

Naam en functie Verdeling commissies 

Eslin Cohen Stuart 

Voorzitter 

Survivalcommissie Contact WDO & DIOO  Itiwana 

kledinglijn 

Thomas Pels 

Secretaris 

Reiscommissie   

Maarten Teunisse 

Penningmeester 

Bulletincommissie Itiwana kledinglijn 

(Hoofdverantwoordelijke) 

 

Geerte Rietveld 

Assessor Activiteiten 

Activiteitencommissie   

Ruby van ‘t Hof  

Assessor Onderwijs 

Educatiecommissie Mentoraat  

Maud Pols 

Assessor Extern 

Acquisitie & 

Alumnicommissie 

LaSSA   

Marga Witteman  

Assessor Publicatie 

ICA-commissie Fotocommissie  
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OVERZICHT COMMISSIELEDEN 

_____________ 

AA-Commissie 

Maud Pols 

Eliza Ephraim 

Janita Sanderse 

Jorn van Bladel 

Marlon Velvis 

Mirjam Hupkes 

_____________ 

Educom 

Ruby van ‘t Hof  

Jet van Mierlo 

Maaike van Dijk 

Anna van de Laar 

Anne-Marie Vogelzang 

_____________ 

Acticom 

Geerte Rietveld  

Samoa Greeve 

Jorn van Bladel 

Lana Lemmers 

Annemarijn Rijkers 

Mirte Korpershoek 

Charley Cornelissen 

_____________ 

Survivalcommissie 

Eslin Cohen Stuart 

Maria Vera Uosukianen 

Anna van Delft 

Roos Daemen  

Marieke Donders 

_____________ 

Mentoraat 

Emile Borgts 

Renee Mudde 

Jula Endenburg 

Eva Halverhout 

Ernst Boutkan 

_____________ 

Bulletincommissie 

Maarten Teunisse 

Ernst Boutkan 

Sanne Smit 

Kimberly Drijver 

Mirjam Hupkes 

_____________ 

LaSSA 

Maud Pols 

Tessa Kremer 

 

_____________ 

ICA 

Marga Witteman 

Marcha van Wijk 

Lenne Michiels 

Iris van Amerongen 

Fleur de Groot 

Frederique Hogervorst 

 

_____________ 

Fotocommissie 

Marga Witteman 

Emile Borgts 

Marieke Donders 

Kristel Koppers 

Lana Lemmers 

Christien van de Pavert 

_____________ 

Reiscommissie 

Thomas Pels  

Vera Deurlo 

Lyonne van Gaalen 

Victoria van den Berg 

David Hilhorst 
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‘VRIENDEN’ VAN ITIWANA 

_____________ 

WOM 

Igor Boog 

Myrtille Depreux 

Ka-Kin Fung 

Noortje Schrauwen 

Liselotte van Dikkelen 

Thijs Jan van Schie 

Rachad Ghaddoura 

Reinout Meijnen 

Jaap de Bie 

Floor Hendriks 

Sean van der Steen 

Nicky Beckers 

Marloes Bosch  

Jelmer Siljee 

Rik Kleinsmit 

Sophie Frankenmolen 

Simone de Boer 

Bregje Schreuders 

Sanne Hogesteeger 

Nadia Teunissen 

Merel de Schepper 

Ruben Reus 

Margot van der Meulen 

Janita Sanderse  

_____________ 

WDO 

Michael Lyob 

Renee-Louise de Jonge 

Ruben Reus 

Lenne Michiels  
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COMMISSIEBOOM 

Hieronder volgt een afbeelding ter illustratie van de samenwerkingsverbanden en 

commissies van Itiwana. 
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OVERKOEPELENDE PLATFORMEN 

1. VerO 

De VerO staat voor het verenigingenoverleg, met als deelnemers in de vergaderingen 

alle voorzitters van de studieverenigingen Labyrint, SPIL, Emile en Itiwana, 

respectievelijk behorend bij de studies Psychologie, Politicologie, Pedagogische 

Wetenschappen en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Dit is zeer 

belangrijk voor het onderhouden van intensief contact met de andere verenigingen en 

om inzicht te krijgen in de gangbare zaken binnen de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen. Al vanaf het begin van dit bestuursjaar zijn de onderlinge contacten 

met de gangbesturen erg goed geweest. 

2. StOP 

De StOP staat voor Studieverenigingen Overleg Platform, waarin alle voorzitters 

deelnemen van alle studieverenigingen die zich in Leiden bevinden. Onderwerpen die 

een algemeen belang uitstralen richting de Universiteit Leiden worden hier besproken 

en de uitkomsten hiervan worden, waar mogelijk, naar buiten gebracht. 

3.  FSP 

FSP staat voor Facultair Studenten Platform, een platform waarin elke vereniging in de 

FSW vertegenwoordigd is door middel van een lid uit het bestuur, een lid van de 

opleidingscommissie en een student-lid van het departementsbestuur. 

4.  LaSSA 

LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en is 

verantwoordelijk voor het onderhouden van nauwe samenwerkingsverbanden tussen 

de faculteitsvereniging  EOS en met de studieverenigingen Kwakiutl, Umoja, Djembé en 

Itiwana en, respectievelijk afkomstig uit Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Leiden. 

5.  WDO 

Het WDO is een studentenorganisatie die is verbonden met het Instituut der Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Het WDO 

organiseert maandelijks discussieavonden over thema's gerelateerd aan culturele 
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antropologie en ontwikkelingssociologie. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband 

met Itiwana, dat zeker doorgezet gaat worden. 

6.  Instituut der CA/OS 

Door een verbeterd contact en zicht op processen die gaande zijn binnen de FSW, kan er 

gewerkt worden aan een eenduidig beleid vanuit de studieverenigingen naar de faculteit 

toe. Ook wordt er gewerkt aan structurele vergaderingen met staf van het Instituut der 

CA/OS en een duidelijkere communicatielijn met de Opleidingscommissie. Wij streven er 

dit jaar naar om duidelijke en gestructureerde ontmoetingen te hebben met zowel het 

departement als de opleidingscommissie. 
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KORTE EVALUATIE 2014/2015 

Het 22e bestuur der studievereniging Itiwana heeft bij het opstellen van het beleidsplan 

de volgende pijlers opgesteld: betrokkenheid en reflexiviteit. Aan de hand van deze 

pijlers zal een korte evaluatie volgen.  

Betrokkenheid  

Het 22ste bestuur heeft zich gericht op het meer betrekken van de leden bij de 

activiteiten van Itiwana en ze meer op hun plek laten voelen binnen de vereniging. 

Concrete stappen om dit te bereiken waren het verbeteren van informatievoorziening 

binnen de Facebookgroepen van Itiwana, het gezelliger en toegankelijker maken van het 

Hok en het benaderen van minder actieve leden. Deze punten hebben ze vrijwel allemaal 

weten te bereiken door actief te participeren tijdens de activiteiten en open te staan 

voor suggesties en tips. Wij zouden deze openheid en benaderbaarheid graag voort 

willen zetten om de leden betrokken te houden. 

Reflexiviteit  

Omdat Itiwana steeds verbeterd kan worden, werd er besloten in het bestuursjaar een 

reflexieve positie te creëren. Er werden door het hele jaar heen evaluaties binnen het 

bestuur, bij de commissies en bij de leden gehouden om te kijken of en hoe het beter 

kon. Deze evaluaties zijn erg goed bevallen, net als de informele manier van vragen naar 

reacties. De privacy van de individuele evaluaties is hierbij goed gewaarborgd en de 

kritiek heeft veel positieve ontwikkelingen met zich meegebracht.  
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BELEIDSPIJLERS 

Wij hechten waarde aan een sterke studievereniging waar mensen zich prettig en op 

hun gemak voelen en waar bovendien ruimte is voor verandering. We willen de 

studievereniging inhoudelijk aantrekkelijker en interessanter maken voor de leden, met 

daarnaast genoeg ruimte voor suggesties en kritiek. Als we hierin slagen, kan de 

hoeveelheid promotie beperkt worden en kunnen we werken aan een prettige sfeer 

voor de leden, de commissies en het bestuur.  

INHOUD 

Naar aanleiding van de beleidspijler ‘betrokkenheid’ van vorig jaar zijn we uitgekomen 

bij onze eigen pijler ‘inhoud’. Door de inhoud van de vereniging te optimaliseren zullen 

de leden zelf inzien dat het interessant is om naar de activiteiten te komen en krijgt 

Itiwana bovendien een serieuzer imago bij de betrokken organisaties.  

We willen meer inspelen op de vraag van onze leden door er achter te komen wat voor 

soort activiteiten de leden zouden willen bijwonen. Door middel van enquêtes willen we 

kijken naar wat de juiste balans is in de variëteit aan activiteiten die Itiwana organiseert. 

Met de juiste variëteit aan activiteiten kunnen we het programma divers, interessant en 

leuk houden om aan de wensen van de leden te voldoen. Door inhoudelijk onze 

vereniging te verbeteren zullen we meer leden naar activiteiten trekken. 

Door te professionaliseren willen we Itiwana inhoudelijk ook interessanter maken voor 

de leden. Door een serieuze houding te hebben tegenover leden en externe organen 

willen we als bestuur professioneel handelen en overkomen. Met een professioneel 

bestuur kan Itiwana als organisatie sterk blijven. Wij zullen onder de kopjes ‘inhoud 

bestuur’ en ‘inhoud commissies’ en door middel van de concrete stappen toelichten hoe 

wij dit willen bewerkstelligen. 

Concrete stappen inhoud bestuur: 

1. Door middel van een enquête, verspreid onder onze leden in november, willen we er 

achter komen wat voor activiteiten de leden van Itiwana graag willen zien. Hiermee 
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willen we zorgen voor een juiste balans tussen educatieve, feestelijke en andere 

activiteiten.  

2. Door onszelf als een professioneel bestuur te presenteren en daar naar te handelen 

kunnen we Itiwana als organisatie sterk houden en ervoor zorgen dat alle 

activiteiten goed geregeld zijn zodat Itiwana aantrekkelijk blijft voor alle leden en er 

uiteindelijk meer leden actief worden. 

3. Door in het bestuur een sterke band te creëren door het ondernemen van informele 

activiteiten kunnen we een goede samenwerking bewerkstelligen. We spreken met 

elkaar af transparant te communiceren en onderling eerlijk te zijn zodat iedereen 

zijn of haar taak naar behoren kan uitvoeren. 

4. We willen buiten persoonlijk contact ons tevens professioneel maar ook open 

opstellen binnen de online platformen die we al beheren, zoals de Facebook-pagina’s 

en LinkedIn. Daarnaast willen wij nieuwe vormen van social media inzetten, om een 

zo groot mogelijke groep op een leuke manier te informeren over activiteiten. Wij 

zullen daarvoor een Instagram- en Snapchat-account aanmaken. Hier zullen wij 

regelmatig op posten. 

5. We zullen het Hok toegankelijker maken, door verschillende nieuwe ideeën door te 

voeren. Tot die vernieuwingen behoren onder andere een nieuwe Hok-koelkast met 

vriesvak, de Katerkit in het Hok, de verhalenboom en het herinvoeren van de 

snoeppot die eens in de zoveel tijd door leden gevuld wordt. Al deze onderdelen 

zullen zorgen voor het behoud van het openhartige en laagdrempelige imago van 

Itiwana. 

6. We zullen het Hok opgeruimd en geordend houden zodat deze voor iedereen 

toegankelijk blijft en iedereen zich er op zijn gemak kan voelen. Hiervoor zullen we 

in ieder geval de halfjaarlijkse schoonmaak introduceren. 

 

REFLEXIVITEIT 

Wij willen dat Itiwana een vereniging is waar steeds op zoek wordt gegaan naar 

innovatie en ontwikkeling. Daarom hebben wij voor reflexiviteit als beleidspijler 

gekozen. Reflexiviteit houdt in dat we kritisch-constructief en met regelmaat kijken naar 

ons eigen handelen als bestuur en naar het handelen van commissies. Reflexiviteit is 

voor ons een manier om actief naar verbetering te streven. De beleidspijler ‘reflexiviteit’ 
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heeft vooral betrekking op het functioneren van het bestuur en haar commissies. Wij 

achten het van groot belang dat Itiwana-leden (mede)zeggenschap hebben over het 

handelen van het bestuur en de commissies. Door deze mogelijkheid tot 

medezeggenschap hopen wij dat leden optimaal kunnen genieten van het 

laagdrempelige en sfeervolle karakter van Itiwana. De evaluaties die wij onder diverse 

groepen af gaan nemen, zullen de verbetering van de inhoud inzetten. Wij zullen onder 

de kopjes ‘reflexiviteit bestuur’ en ‘reflexiviteit commissies’ en door middel van de 

concrete stappen toelichten hoe wij dit willen bewerkstelligen. 

Concrete stappen reflexiviteit bestuur 

1. We gaan aan het begin van het jaar een bestuurscursus volgen om tips te krijgen 

omtrent ons functioneren als bestuur. Verder willen we vanaf november elke 

twee maanden evaluatiemomenten houden zodat we bewust zijn van ons eigen 

handelen binnen het bestuur.  

2. We willen thee-uurtjes en tosti-uurtjes organiseren voor leden van Itiwana in het 

Hok om enerzijds de afstand tussen het bestuur en de leden te overbruggen en 

anderzijds om leden op laagdrempelige wijze de ruimte te geven om hun 

meningen en tips kenbaar te maken bij ons. Het eerste thee-uurtje vond plaats in 

oktober en was een succes. 

3. Behalve een evaluatieformulier willen we leden ook stimuleren hun eigen 

voorkeuren en ideeën voor Itiwana aan te geven. Dit willen we doen door middel 

van een open houding. Ook willen idee@itiwana.org actief promoten (zie 

Assessor Publicatie).  

4. We willen onderling een open houding hebben en door middel van transparante 

communicatie en eerlijke feedback elkaar positief stimuleren om te ontwikkelen 

als bestuurslid en op persoonlijk gebied. 

5. We willen in het hok een ideeënpot neerzetten, waar leden briefjes met ideeën in 

kunnen stoppen. Dit is wat directer en anoniemer dan een email naar 

idee@itiwana.org. 

 

 

 

mailto:idee@itiwana.org


 

15 

 

 

VOORZITTER 
 

Eslin Cohen Stuart 

Voorzitter 2015/2016 

 

TAKEN 

Ik zal dit jaar de voorzittersrol op me nemen. Ik heb specifieke taken voor mijzelf 

opgesteld aan de hand van wat ik belangrijk vind en wil bereiken dit jaar. Ik fungeer als 

centraal aanspreekpunt zowel binnen als buiten de vereniging. Zo houd ik het overzicht 

en kan ik me actief opstellen om de laagdrempeligheid te waarborgen. 

1. Binnen de vereniging en haar bestuur is het mijn taak om zaken over het algemeen 

onder controle te houden. Hiervoor neem ik een rol in als centraal aanspreekpunt 

voor de overige bestuursleden en voor Itiwana-leden. 

2. Extern vertegenwoordig ik Itiwana bij de volgende platformen en activiteiten: 

• VerO 

• StOP 

• FSP 

• Voorlichtingsactiviteiten 

• Instituut CA/OS 

3. Ik verwerk alle binnenkomende e-mails op het voorzitters e-mailadres van Itiwana. 

4. Ik zal de hoofdverantwoordelijke van de kledinglijn Maarten, penningmeester, 

ondersteunen. 

5. Op voorlichtingsdagen en alle andere dagen ten tijde van mijn bestuursjaar zal ik 

een representatief beeld van Itiwana neerzetten. 
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INHOUD 

Als gezicht van de vereniging is het mijn taak een goed beeld uit te dragen, gefocust op 

doelgerichtheid, representativiteit en openheid. Dit beeld zal ik ook uitdragen naar de 

andere organen binnen het instituut, andere overkoepelende organisaties en nieuwe 

studenten. Ik zal de optimalisatie van de inhoud van Itiwana persoonlijk uitdragen naar 

deze betrokken partijen, zodat Itiwana wederom bekend staat als een leuke én serieuze 

vereniging. 

Concrete stappen inhoud 

1. Ik zal te allen tijde mijn best doen om op activiteiten aanwezig te zijn en zo 

representatief mogelijk over te komen. 

2. Ik zal een open houding hebben, zodat leden en bestuursleden met vragen altijd bij 

mij terecht kunnen. 

3. Ik zal zo veel mogelijk aanwezig zijn in het Hok, zodat voor leden duidelijk is waar ik 

te vinden ben. Op deze manier kan er op een informele manier gesproken worden en 

houdt dit Itiwana laagdrempelig en toegankelijk. 

4. Ik zal mij actief inzetten bij de verscheidene overlegorganen en 

samenwerkingsverbanden waarin Itiwana wordt vertegenwoordigd, waarbij ik hen 

op de hoogte stel van de eventuele ontwikkelingen binnen de vereniging. 

5. Ik zal persoonlijk de creativiteit van de kledinglijn, die ik samen met Maarten 

Teunisse, penningmeester, zal opzetten, stimuleren om ook dit onderdeel van de 

vereniging te laten zien bij de leden.  

6. Ik zal proberen het hok zoveel mogelijk schoon en geordend te houden, zodat het 

voor leden toegankelijk, leuk en gezellig blijft om langs te komen. 

7. Ik zal me samen met Marga Witteman, Assessor Publicatie, ontfermen over hoe de 

promotie van activiteiten het beste en meest efficiënt overgedragen kan worden op 

de leden.  

8. Ik zal steeds open blijven staan voor tips en nieuwe ideeën van bestuursleden, leden 

en externen.  
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REFLEXIVITEIT 

Om de vereniging gezond te houden vind ik het van belang dat er gereflecteerd wordt op 

activiteiten en groepsdynamiek binnen het bestuur en haar commissies. Op deze manier 

zullen leden inzicht krijgen in de manier waarop er actief om wordt gegaan met 

evaluaties, tips en kritiekpunten die in de ALV besproken zullen worden. 

Concrete stappen reflexiviteit 

1. Er zullen meerdere evaluatiemomenten binnen het bestuur georganiseerd worden. 

Deze zullen vanaf november elke twee maanden plaatsvinden. De algemene 

ledenvergadering zal, per ALV, ook geëvalueerd worden, evenals de commissies. 

2. Ik zal op elk moment open staan voor opmerkingen, tips, vragen en kritiek van 

bestuursleden en leden, zowel mondeling als via e-mail of social media. 

3. Ik zal mijn bestuurs- en commissieleden op een enthousiaste wijze motiveren hun 

taken goed uit te voeren. Daarnaast hoop ik als vertrouwenspersoon te dienen 

wanneer het even niet soepel verloopt, zodat hierover gesproken kan worden en we 

samen tot een oplossing kunnen komen. 

4. Ik zal tijdens en/of na de activiteiten persoonlijk aan (een van) de deelnemers 

vragen hoe ze de activiteit hebben ervaren, wat er goed aan was en wat er beter kon. 

5. Ik zal, samen met Marga Witteman, Assessor Publicatie, evaluatieformulieren 

opstellen die worden afgenomen door het jaar heen. Dit gaat om zowel evaluaties 

binnen het bestuur, als evaluaties onder leden.  
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SECRETARIS 
 

Thomas Pels 

Secretaris 2015/2016 

 

TAKEN  

Als secretaris ben ik in het bestuursjaar 2015-2016 verantwoordelijk voor een aantal 

taken die ik hieronder heb opgesteld. Ook zijn er een aantal doelen die ik als secretaris 

wil verwezenlijken, mede gericht op de beleidspijlers.  

1. Dit jaar zal ik allereerst verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van het 

ledenbestand. Hiervoor zal ik alle nieuwe in- en uitschrijvingen verwerken. Indien 

dit wordt gevraagd zal ik de andere bestuursleden voorzien van mail- of 

adressenlijsten. Ook zal ik alle inschrijvingen en uitschrijvingen archiveren zodat 

deze altijd terug te vinden zijn. 

2. Ook ben ik dit jaar verantwoordelijk voor het notuleren bij alle 

bestuursvergaderingen en ALV’S. Om efficiënt te kunnen werken zal ik de notulen 

direct in de agenda zetten, die voor de vergaderingen door Eslin Cohen Stuart, 

voorzitter, wordt verstrekt. Ik zal de notulen van bestuursvergaderingen uiterlijk de 

dag na de vergadering naar de rest van het bestuur sturen en de notulen van 

Algemene Leden Vergaderingen op de site plaatsen zodat ze voor iedereen 

inzichtelijk zijn. 

3. Mijn volgende taak is het verwerken van de schriftelijke en digitale post. Ik zal alle 

schriftelijke post voor Itiwana die op de Faculteit Sociale Wetenschappen 

binnenkomt bekijken en zorgen dat de post bij de betreffende persoon terechtkomt. 

Hiervoor zal ik de post in het postvakje van een bestuurslid leggen of deze 

persoonlijk overhandigen. De e-mails die binnenkomen op info@itiwana zal ik 

aandachtig lezen en indien nodig beantwoorden of zorgen dat het bij het juiste 

bestuurslid terecht komt. 

4. Verder ga ik me dit jaar bezighouden met het in stand houden van het archief. 

Hiervoor wordt alle post gearchiveerd. Schriftelijke post zal zowel digitaal - in de 
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map van de secretaris op de computer - als in de mappen van de betreffende functies 

- in de archiefkast in het hok - zijn te vinden. In het archief worden ook belangrijke 

documenten zoals statuten, (oude) beleidsplannen en ALV-notulen bewaard. Er zijn 

ook oude drukken van de ICA, Bulletin, flyers en posters van activiteiten te vinden. 

5. Ik zal dit jaar voorzitter zijn van de reiscommissie. Met hen ga ik ervoor zorgen dat 

er weer een geweldige studiereis wordt neergezet voor de leden van Itiwana. Bij het 

beleidsplan voor de commissies zal ik de Reiscommissie apart bespreken. 

6. Als vicevoorzitter zal ik Eslin Cohen Stuart, voorzitter, indien nodig, helpen bij 

bepaalde taken of werkzaamheden. Ook zal ik door middel van een transparante 

communicatie met de overige bestuursleden ervoor zorgen dat ik, indien nodig, hulp 

kan bieden. 

7. Tot slot ga ik er dit jaar op toezien dat nieuwe Itiwana-leden vrienden worden met 

het account van de studievereniging op Facebook. Dit zal vooral betrekking hebben 

op het studiejaar 2016-2017, als er weer een nieuwe lichting studenten is. Dit omdat 

het oude bestuur de meeste nieuwe leden van dit jaar al heeft toegevoegd en ik zelf 

tot en met september 2016 in het bestuur zit. Ook zal ik toezicht houden op de 

pagina’s van Itiwana en Dumpiwana en hier mensen toevoegen of indien nodig 

verwijderen. 

 

INHOUD 

Onder inhoud versta ik dat ik dit jaar ervoor wil zorgen dat Itiwana voor de leden 

interessanter is. Door open te staan voor kritiek van leden en hen aan te moedigen hun 

meningen te geven via idee@itiwana.org of liever, dit persoonlijk te doen, hoop ik 

Itiwana leuker te maken zodat er meer mensen participeren bij de activiteiten van 

Itiwana. Ik wil samen met de andere bestuursleden ervoor zorgen dat Itiwana voor elk 

lid als een gezellige studievereniging met leuke en variërende activiteiten op de kaart 

wordt gezet. 

Concrete stappen inhoud 

1. Ik zal op zoveel mogelijk activiteiten van Itiwana aanwezig zijn om zo representatief 

mogelijk over te komen. 

mailto:idee@itiwana.org
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2. Ik zal er, samen met de andere bestuursleden, voor zorgen dat we representatief zijn 

en dat de leden weten bij wie ze terecht kunnen met zaken omtrent Itiwana. Ik zal een 

open houding hebben, zodat leden en bestuursleden met vragen altijd bij mij terecht 

kunnen. 

3. Ik zal zo veel mogelijk aanwezig zijn in het Hok, zodat voor leden duidelijk is waar ik 

te vinden ben. Op deze manier kan er op een informele manier gesproken worden en 

houdt dit Itiwana laagdrempelig en toegankelijk. Hiervoor zal ik meewerken aan het 

creëren van een fijne en toegankelijke sfeer in het Hok. 

4. Ik zal op de hoogte blijven van de bezigheden van elk bestuurslid en zijn/haar 

commissie en op deze manier overzicht houden van wat er speelt. Daarnaast zal ik mijn 

bestuursleden op de hoogte stellen over zaken die voor hen relevant zijn. 

5. Ik zal in samenwerking met Maarten Teunisse, penningmeester, de financiële 

gesteldheid van de vereniging in de gaten houden. 

 

REFLEXIVITEIT 

Om een gezonde en open sfeer te houden binnen de vereniging is het van belang dat er 

actief wordt gereflecteerd op activiteiten en beslissingen van het bestuur en haar 

commissies. Ik wil ervoor zorgen dat leden de ruimte krijgen om hun mening en ideeën 

te kunnen delen om de vereniging te verbeteren. Op deze manier zullen leden inzicht 

krijgen in de manier waarop er actief om wordt gegaan met evaluaties, tips en 

kritiekpunten die in de ALV besproken zullen worden. Hierdoor hoop ik mezelf ook te 

ontwikkelen als bestuurslid bij Itiwana en als mens in het algemeen. 

Concrete stappen reflexiviteit 

1. Ik zal de uitkomsten van de halfjaarlijkse evaluatie enquête samen met mijn 

bestuursleden bespreken en verwerken in ons verdere beleid.  

2. Ik zal open staan voor (opbouwende) kritiek van leden, commissieleden en 

bestuursgenoten. Naar aanleiding van de kritiek en tips zal ik actief streven naar 

verbetering. 

3. Ik zal idee@itiwana.org beheren en er voor zorgen dat binnengekomen ideeën en tips 

via dit adres zo snel mogelijk met de overige bestuursleden besproken worden. Met 

de rest van het bestuur willen we enerzijds dit emailadres promoten maar ook aan de 
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leden kenbaar maken dat we het zeer waarderen als er persoonlijk contact 

plaatsvindt waarbij meningen worden gedeeld. We hopen op veel inbreng van de 

leden en zorgen mede hierdoor dat de laagdrempeligheid van de vereniging 

gewaarborgd blijft. 

4. Ik zal elke keer proberen het thee-uurtje en het tosti-uurtje bij te wonen, waar leden 

de mogelijkheid hebben ons vragen te stellen en input te geven. Ik zal luisteren naar 

eventuele tips en/of ideeën die zij voordragen en deze zo goed mogelijk proberen 

toe te passen en gebruiken. 
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PENNINGMEESTER 
 

Maarten Teunisse 

Penningmeester 2015/2016 

 

TAKEN 

Als penningmeester ben ik degene die verantwoordelijk is voor de geldzaken van 

Itiwana. Hierbij zorg ik ervoor dat alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig worden 

genoteerd waardoor het overzichtelijk blijft. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor 

de commissiepenningmeesters en ondersteun ik hen in hun werk. Hieronder een korte 

toelichting van wat mijn taken inhouden: 

1. Het beheer van de ING-, ASN-, en de SAP-rekening zullen onder mijn rekenschap 

vallen. 

2. Om overzicht te houden van de geldstromen zal dit worden bijgehouden in de 

financiële administratie. 

3. Met inzichten uit de adviesbegroting wordt er een begroting opgesteld voor het jaar 

2015/2016 en daarnaast zal ik voor het jaar 2016/2017 een adviesbegroting 

opstellen. 

4. Tijdens de tweejaarlijkse financiële controle in samenwerking met de kascommissie 

zal er een verslag worden opgesteld ter verantwoording van de financiën, dat zal 

worden toegelicht in de halfjaarlijkse- en wissel-ALV. 

5. Een keer per jaar wordt de incassobatch uitgevoerd om de contributie van leden te 

incasseren. Wanneer deze wordt geweigerd of mislukt is, zal er contact worden 

opgenomen met de desbetreffende leden en zal er gezorgd worden dat de 

contributie alsnog wordt geïncasseerd. 

6. Het contact met de commissiepenningmeesters zal er voor zorgen dat de financiën 

van de commissies overzichtelijk blijft. Daarnaast zal contact met het WDO zorgen 

voor inzicht in de uitgaven van de bijdrage die Itiwana aan hen levert. 
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7. Ik zal ook de commissievoorzitters inzicht geven in de functionering van het 

financiële bestand, zodat deze voorzitters ook de commissiepenningmeesters 

kunnen controleren. Deze overtuiging is gebaseerd op het advies van Janita.  

8. Dit jaar zal ik de hoofdverantwoordelijke voor de kledinglijn van Itiwana zijn. 

9. Dit jaar zal ik de voorzitter zijn van het verenigingsblad ‘het Bulletin’. Ik zal dus 

verantwoordelijk zijn voor een vierjaarlijkse uitgave van het Bulletin en de 

verspreiding onder de leden. 

INHOUD 

Door Itiwana inhoudelijk interessanter te maken voor de leden, hopen we dat de pijler 

van het vorig bestuur, namelijk betrokkenheid van de leden, vanzelf vervuld wordt. Ik 

zal als penningmeester zorgen dat de financiën in orde zijn en financiële gegevens 

beschikbaar stellen voor alle bestuursleden. Op deze manier kan er met een zekere basis 

geld uitgegeven of geïnvesteerd worden en zullen er zo min mogelijk problemen 

voorkomen omtrent geldzaken. Met het bulletin zal ik zorgen voor perfectionisme als 

het aankomt op de inhoud van het blad en openheid houden voor inbreng van leden.  

Concrete stappen inhoud 

1. Ik zal invloed hebben op de taakverdeling binnen de commissie als het de 

commissiepenningmeester betreft. Zo wil ik mogelijke communicatieve problemen 

voorkomen, zodat de commissie beter georganiseerd is en er zo een sterkere basis is 

om de inhoud te verbeteren. 

2. Ik zal tijdens de cursus van de commissiepenningmeester de commissievoorzitter 

verplichten deel te nemen aan de cursus, zodat er in het geval van wegvallen van de 

commissiepenningmeester iemand is die het over kan nemen. Daarnaast kan de 

commissievoorzitter indien nodig ook zijn of haar steentje bijdragen en toezicht 

houden. 

3. Ik ga zorgen dat het Bulletin veel input van leden blijft krijgen, bijvoorbeeld in de 

vorm van aanlevering van foto’s en/of teksten. 

4. Ik ga vernieuwing brengen in het Bulletin met nieuwe rubrieken en/of interactie 

met andere studieverenigingen. 
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5. Ik blijf open voor kritiek van leden, commissiegenoten en bestuursgenoten, zodat ik 

mijn eigen werk zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren.  

6. Ik zal aan het eind van het jaar een bedrag van €500 overmaken naar de 

spaarrekening, als opbouw van een buffer. Om een mogelijke financiële klap aan te 

kunnen moet de buffer van Itiwana worden opgebouwd. Daarom zal ik aanmoedigen 

dat ook in de komende jaren jaarlijks een bedrag van rond de €500 wordt inbegroot 

voor de buffer.  

 

REFLEXIVITEIT 

Reflecteren is van belang in mijn taak als penningmeester. Ik ga kijken naar de 

inkomsten en uitgaven die dit jaar binnen commissies en door het bestuur gedaan 

worden. Aan de hand hiervan zal kritisch gereflecteerd worden, wat de basis zal vormen 

voor de adviesbegroting die zal worden opgesteld voor volgend jaar. Daarnaast zal er in 

vergaderingen gereflecteerd worden op verschillende activiteiten en handelingen 

waarbij ik mijn mening zal laten blijken. 

 Concrete stappen reflexiviteit 

1. Ik zal zorgen dat mijn definitieve begroting en financiële verslagen zichtbaar zijn 

voor de leden, zodat zij inzicht hebben in waar hun geld naartoe gaat. 

2. Ik zal openstaan voor kritiek van leden op de adviesbegroting en het halfjaarlijks 

verslag, waardoor ik wellicht mijn taak nog beter kan uitvoeren. 

3. Ik zal verschillende financiële gegevens in een duidelijk format presenteren tijdens 

vergaderingen en aan geïnteresseerden, zodat het makkelijker wordt om de 

gegevens toe te lichten en te begrijpen. Op deze manier is het handiger voor mensen 

om eventueel kritiek te uiten en hierdoor kan ik mijn taak nog beter uitvoeren.  

4. Ik zal samen met mijn bestuur de mening van leden over de manier waarop wij 

dingen uitwerken, verwerken. 

5. Voor de kledinglijn zullen we luisteren naar wat de leden willen, en met het hele 

bestuur beslissen over het eindresultaat. 

6. De vergaderingsagenda van het bulletin zal iedere vergadering het punt ‘reflectie’ 

bevatten. Hiermee zullen commissieleden in staat zijn hun mening over het 



 

25 

 

werkproces te laten doorschijnen, wat het eindresultaat en/of het werkproces nog 

beter kan maken.  
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ASSESSOR ONDERWIJS 
 

Ruby van ‘t Hof 

Assessor Onderwijs 2015/2016 

 

TAKEN 

Als Assessor Onderwijs ben ik verantwoordelijk voor de boekenacties in september en 

februari. Daarbij zijn aan mij de volgende taken besteed: 

1. Contact onderhouden met studenten die boeken willen bestellen door hen te 

informeren over de boekenacties en op tijd een boekenbrief te sturen. 

2. Contact onderhouden met docenten die een boekenlijst opstellen voor hun vak. Ik 

zal hen telkens mailen met de vraag of er iets aangepast moet worden in de 

boekenlijst, zodat ik dit op tijd door kan geven aan de leverancier. 

3. Contact onderhouden met Studystore om een soepel verlopende boekenactie te 

organiseren. 

4. Naast het organiseren van de boekenacties zal ik voorzitter zijn van de Educom en 

begeleider van het Mentoraat. 

 

INHOUD 

Om het verloop van de boekenactie en Itiwana in het algemeen te verbeteren en/of goed 

te houden is het belangrijk dat er professioneel te werk zal worden gegaan. Om deze 

reden verbind ik het begrip inhoud met professionaliteit. 

Concrete stappen inhoud 

1. Vanaf het tweede semester van dit studiejaar hoeven de leden hun bestelde boeken 

niet meer in het Hok op te halen, maar zullen alle boeken thuisbezorgd worden. Dit 

zal mede gedaan worden om het leden gemakkelijker te maken. 

2. Ik zal als lid van het bestuur door het hele jaar heen blijven nadenken over wat 

Itiwana heeft te bieden voor de leden en dit eventueel uitbreiden. Zo zal ik 
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bijvoorbeeld gaan kijken of externe bedrijven iets voor Itiwana kunnen betekenen 

wat betreft samenvattingen van de studieboeken. 

3. Wat betreft het Hok zal ik het hele jaar nadenken over het aantrekkelijker maken 

van het Hok. Dit kan bijvoorbeeld door het Hok extra dingen te laten bieden voor de 

leden.  

 

REFLEXIVITEIT 

Om mijn functie en de bijbehorende taken goed te kunnen vervullen en verbeteren zal ik 

inzicht moeten hebben in de dingen die ik goed en fout doe. Door middel van 

transparantie, ervaringen en evaluaties zal ik dit proberen te bereiken 

Concrete stappen reflexiviteit 

1. Ik zal zo transparant mogelijk te werk gaan en duidelijk zijn over mijn bezigheden 

om zo mogelijkheden tot reflexiviteit te bieden aan het bestuur. 

2. Ik zal te allen tijde openstaan voor tips en opbouwende kritiek en de resultaten die 

uit de evaluaties volgen op persoonlijk niveau bespreken om zo te streven naar 

verbetering.  

3. Ik zal mensen de mogelijkheid geven met tips en opbouwende kritiek te komen door 

hiervoor open te staan en er naar te luisteren zonder gelijk in de verdediging te 

schieten. Ik zal door middel van een goed gesprek proberen uit te komen op 

verandering en/of verbetering.  
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ASSESSOR ACTIVITEITEN 
 

Geerte Rietveld 

Assessor Activiteiten 2015/2016 

 

TAKEN 

Dit jaar zijn mijn taken als Assessor Activiteiten: 

1. Dit jaar ga ik als Assessor Activiteiten samen met de Activiteitencommissie zorgen 

voor het organiseren van de niet-studiegerelateerde activiteiten van Itiwana. 

2. Dit jaar zullen er ongeveer tien activiteiten plaatsvinden, waarvan een paar jaarlijks 

vaststaande activiteiten. Er komt dit jaar onder andere weer een gala.  

3. We streven naar een goede samenwerking met andere verenigingen, zoals de 

gangbesturen of externe studie- of studentenverenigingen. Zo wordt dit jaar 

bijvoorbeeld al vroeg begonnen met het organiseren van het FSW feest.  

4. Dit jaar vind ik het belangrijk dat de opkomst bij activiteiten hoog is. Daarom ga ik 

de activiteiten inhoudelijk veranderen om hiermee de leden te motiveren. Ook 

zullen de eerste activiteiten zo laagdrempelig mogelijk zijn om de eerstejaars op een 

ontspannen manier binnen de vereniging te verwelkomen. 

 

INHOUD  

Vorig jaar werd er met de beleidspijler betrokkenheid geprobeerd de leden meer te 

motiveren om naar de activiteiten te komen. Onder andere door meer promotie en 

persoonlijk contact met de leden. Alhoewel dit erg belangrijk is en ik hier zeker ook veel 

mee bezig ga zijn, zal ik dit jaar vooral de aandacht vestigen op de inhoud van de 

activiteiten om Itiwana nog interessanter te maken voor de leden. Door met innovatieve 

ideeën te komen voor de activiteiten, hoop ik iets nieuws aan de vereniging toe te 

kunnen voegen. Nieuwe activiteiten zullen daarnaast hopelijk ouderejaars opnieuw 

motiveren en eerstejaars interesseren.  
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Concrete stappen inhoud 

1. De eerste activiteiten zullen laagdrempelig zijn om de eerstejaars op een rustige en 

gezellige manier in de vereniging te verwelkomen.  

2. Ik zal dit jaar met de Acticom al onze creativiteit los laten bij het organiseren van de 

activiteiten. Op deze manier hoop ik de activiteiten aantrekkelijker te maken en de 

opkomst te verhogen. 

3. Ik zal dit jaar ook de vergaderingen met de Acticom inhoudelijk veranderen om mijn 

commissieleden door het hele jaar gemotiveerd te houden. We gaan bijvoorbeeld 

eten en uitjes combineren met vergaderen, zoals dat vorig jaar ook meerdere malen 

is gebeurd.  

4. Ik zal dit jaar focussen op de aanwezigheid van leden in het Hok. Deze hoop ik te 

verhogen door ook hier met mijn bestuur kleine activiteiten te organiseren zoals 

spel- en eetgelegenheden. 

5. Ik zal dit jaar veel aanwezig zijn in het Hok om de mogelijke afstand tussen bestuur 

en leden te verminderen. Zo zal ik vaak klaar staan om vragen te beantwoorden en 

gezellig te praten/kletsen. 

6. Ik wil de aanwezigheid bij borrels rond het einde van het jaar in lijn houden met de 

eerdere borrels, om dit te waarborgen zal ik deze zo veel mogelijk promoten. 

7. Ik ga dit jaar opnieuw promoten bij derdejaars, onder andere tijdens hun colleges. 

 

REFLEXIVITEIT 

Ik vind deze pijler heel belangrijk om mijzelf gedurende het jaar te kunnen verbeteren. 

Binnen Itiwana wordt alles door leden, voor leden georganiseerd. Het is dus juist 

belangrijk om altijd open te staan voor kritiek. Ik hecht veel belang aan het feit dat leden 

met gemak commentaar kunnen geven over activiteiten of handelingen. Daarom wil ik 

dat het voor hen duidelijk is dat ze met commentaar of ideeën altijd bij mij terecht 

kunnen. Ook binnen mijn bestuur vind ik het belangrijk dat er op een juiste en concrete 

manier wordt geëvalueerd, dit zal er onder andere voor zorgen dat de communicatie 

goed en gezond blijft. 
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Concrete stappen reflexiviteit 

1. Ik zal met mijn bestuur vaak evaluaties houden. 

2. Ik zal met de Acticom na elke activiteit evaluaties houden om ervoor te zorgen dat 

eventuele fouten geen twee keer gemaakt worden. 

3. Ik zal binnen mijn commissie een ontspannen sfeer creëren om communicatie te 

stimuleren. 

4. Ik wil inspraak van leden stimuleren door leden activiteiten te laten evalueren en 

hen voorkeuren, initiatieven en nieuwe ideeën aan te laten geven. 

5. Ik zal vaak aanwezig zijn in het Hok om leden te laten weten dat ze daar altijd 

terecht kunnen met commentaar, ideeën of kritiek.  

6. Om de pijler inhoud te kunnen vervullen, zal ik veel hulp nodig hebben van de 

Acticom om nieuwe ideeën te verzamelen voor activiteiten. Ik ga er dit jaar dus voor 

zorgen dat de leden van de Acticom zich op hun gemak voelen, zodat ze zich 

comfortabel genoeg voelen in het leveren van suggesties en ideeën. 
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ASSESSOR EXTERN 
 

Maud Pols 

Assessor Extern 2015/2016 

 

TAKEN 

Dit jaar fungeer ik als Assessor Extern binnen het bestuur van Itiwana. Mijn taken zijn: 

1. Contact onderhouden met bestaande sponsoren, uitbreiden van mogelijkheden bij 

huidige sponsoren en/of geïnteresseerden en het actief werven van nieuwe 

sponsormogelijkheden. Een belangrijk aspect hiervan is het stimuleren van 

potentiële samenwerkingen met bedrijven en het lopen van koude acquisitie.  

2. Het aanbieden van vijf relevante trainingen voor de AA-commissie 2015-2016. Dit 

zijn, afhankelijk van interesse, een acquisitie training, een training speedreading, een 

training in negotiation/sales, een training in strategisch onderhandelen en een 

training in effectief doelen bereiken en/of time management.  

3. Het organiseren van relevante en drukbezochte alumni activiteiten. Hieronder vallen 

het organiseren van een alumnidiner op 11 december 2015 en een 

combinatieactiviteit voor alumni en masterstudenten tijdens de 

masterevaluatieborrel in april/mei 2016. Er zal contact onderhouden worden met 

alumni via de alumni-nieuwsbrief en LinkedIn.  

4. De functie van penningmeester innemen in het bestuur van de Landelijke 

Samenwerking Studenten Antropologie. Ik ben verantwoordelijk voor het betalen 

van de contributie door respectievelijk de studieverenigingen Kwakiutl (UvA), 

Djembé (UU), Umoja (RU), en Itiwana (UL) en faculteitsvereniging EOS (VU). 

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de begroting 

en het controleren van inkomende- en uitgaande betalingen. LaSSA mag geen winst 

of verlies maken en er dient genoeg geld (+ reserves) te zijn voor het organiseren 

van de gebruikelijke LaSSA activiteiten. 

5. Voorzitter zijn en evalueren van de LaSSA groep. Deze groep eerstejaars studenten is 

aangesteld om actief activiteiten van de LaSSA te promoten, uit te breiden en bij te 
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wonen. Een concreet voorbeeld hiervan is het debat dat in samenwerking met het 

WDO georganiseerd wordt op 14 maart 2016, dat dit jaar in een nieuw jasje 

gestoken zal worden om meer LaSSA leden te trekken. 

 

INHOUD 

Ik zie dit jaar als een kans om met mijn voorkennis, opgedane ervaring in andere 

commissies en besturen en brede netwerk mijn functie als Assessor Extern inhoudelijk 

tot een hoger niveau te tillen. 

Concrete stappen inhoud 

1. Door de AA-commissie gestructureerd op te zetten en vijf relevante en inhoudelijke 

trainingen aan te bieden, krijgt de commissie de kans om aan persoonlijke ontwikkeling 

te werken en progressie te boeken in het opdoen van de nodige vaardigheden op het 

gebied van professionaliteit, contact met bedrijven, acquisitie, sales en strategisch 

onderhandelen. We zullen duidelijke doelen stellen en gaan op een constructieve manier 

met elkaar te werk om deze doelen te bereiken. We zullen gebruik maken van Trello om 

onszelf en elkaar te managen en de voortgang van onze taken te monitoren. Ik wil 450 

euro binnenhalen voor Itiwana door middel van koude en warme acquisitie. 

2.    Ik zal dit jaar twee alumni activiteiten organiseren, waar we inzetten op minimaal 

tien alumni per activiteit. Naast het alumnidiner voorafgaand aan het gala, zal ik een 

alumni activiteit met een meer inhoudelijke component organiseren. Deze activiteit 

geeft masterstudenten de kans om in contact te komen met alumni, zodat zij afgezien 

van netwerken ook inhoudelijk met elkaar kunnen spreken over de studie en de 

mogelijkheden in het werkveld. 

3.   Binnen de LaSSA zal ik door mijn functie in het bestuur op een inhoudelijke manier 

bezig zijn met wat LaSSA landelijk betekent met haar te organiseren activiteiten. Door 

de LaSSA groep actief deel te laten nemen en aan te sturen om ook inhoudelijk met 

LaSSA bezig te gaan, zal Leiden actiever worden in de LaSSA en zal de LaSSA groep, mits 

succesvol gebleken, wellicht volgende jaren kunnen worden doorgevoerd binnen 

Itiwana om Leiden actief te houden. Een concreet voorbeeld is het uitbreiden van het 
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jaarlijkse debat in Leiden, door een trainer Public Speaking uit te nodigen. Ik wil een 

hogere opkomst en betere evaluatie van het debat dan de afgelopen jaren. 

REFLEXIVITEIT 

Reflectie is essentieel om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Ik zie dit bestuursjaar 

als een uitgelezen kans en dé manier om te leren van kritiek, effectief om te gaan met 

mijn tijd en door aan de hand van feedback op een gedegen manier te reflecteren op 

mijn geleverde prestaties en gedrag binnen het bestuur. Zo wil ik, mits mijn bestuur 

daarom vraagt, ook aan de anderen eerlijk en open feedback kunnen geven over hun 

functioneren binnen het bestuur.  

Concrete stappen reflexiviteit  

1. Binnen de AA-commissie wil ik de leden de kans geven om voorafgaand aan het jaar, 

tijdens het jaar en na afloop van hun jaar te reflecteren op hun eigen persoonlijke 

ontwikkeling en de daarbij gestelde doelen. Dit realiseer ik doordat ik ze deze doelen 

na afloop van de eerste vergadering bij mij heb laten inleveren. Zo kan ik tijdens het 

jaar monitoren in hoeverre ze zelf, door middel van de uit te voeren taken en de 

georganiseerde trainingen, het idee hebben dat ze deze doelen bereiken. Zo wil ik 

dat ze ook echt iets leren van dit jaar en kunnen terugkijken op iets wat ze bereikt 

hebben. Het is mijn taak om dat goed te managen en daarbij te reflecteren op mijn 

taak als voorzitter. 

2. Binnen de LaSSA wil ik door middel van de LaSSA groep Leiden actiever laten 

deelnemen in de verschillende activiteiten. Ik ben me bewust van het feit dat de 

LaSSA groep een nieuw concept is en dus misschien niet altijd door iedereen even 

openlijk zal worden ontvangen. Ik wil mij reflectief opstellen ten opzichte van 

Itiwana en haar leden, en open staan voor suggesties/feedback om de LaSSA groep 

te laten slagen. 
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ASSESSOR PUBLICATIE 
  

Marga Witteman 

Assessor Publicatie 2015/2016 

 

TAKEN 

Als Assessor Publicatie ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de 

leden van Itiwana. Ik zal alle algemene informatie, promotie en publicatie van het 

bestuur en de commissies doorspelen aan de leden. Dit gaat via verschillende media: De 

Itiwana website, de Facebookpagina van Itiwana, Instagram, Snapchat en de 

nieuwsbrief: de Itiweek. Ik zal zorgen dat alle informatie en promotie tijdig naar buiten 

wordt gebracht. Tevens ben ik dit jaar de hoofdredacteur van de ICA en voorzitter van 

de Fotocommissie. Mijn taken bestaan dit jaar uit: 

1. De informatiestromen die Itiwana bezit zo goed mogelijk synchroniseren. 

2. Het beheren van de verschillende media van Itiwana die in informatie voorzien: de 

website, de Facebook (zowel het persoonlijke account Studievereniging Itiwana als 

de Facebookpagina’s Itiwana en Dumpiwana) en de Itiweek. 

3. De berichten die in het ene medium geplaatst worden, zullen links bevatten naar 

andere media. De berichten en evenementen in de Itiweek en op de Facebookpagina 

zullen bijvoorbeeld een link bevatten naar het meer uitgebreide bericht op de 

website en vice versa. Op deze wijze zal onder andere de website meer worden 

bezocht en zullen banners van sponsoren meer worden aangeklikt. 

4. Toezien op de berichten die worden geplaatst op de Facebookpagina van Itiwana. Ik 

zal samen met Eslin Cohen Stuart, voorzitter,  het protocol van vorig bestuursjaar 

doorvoeren dat alle berichten die niet gerelateerd zijn aan Itiwana of aan de studie, 

verwijderd zullen worden op de Facebookpagina Itiwana. In de praktijk betekent dit 

dat er bijna alleen berichten geplaatst kunnen worden door het Facebookaccount 

van Iti Wana of de Facebookaccounts van de commissies. De berichten van leden en 

externen kunnen terecht op de tweede Facebookpagina, namelijk Dumpiwana. 
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5. Promoten van de tweede Facebookpagina van Itiwana: Dumpiwana. Dumpiwana telt 

in oktober 192 leden, nog niet eens een de helft van het ledenaantal van de eerste 

Facebookpagina van Itiwana. Aangezien deze Facebookpagina alle informele, niet-

Itiwana-gerelateerde berichten moet opvangen, is het van groot belang dat 

Dumpiwana gepromoot wordt. Ik zal als Assessor Publicatie de leden inlichten over 

het belang van lidmaatschap van Dumpiwana via alle media-kanalen. Op deze 

manier proberen we het ledenaantal van Dumpiwana te verhogen. 

6. Contact onderhouden met de promotieleden  van de commissies. Ik zal de 

commissies per e-mail duidelijke richtlijnen geven wat betreft promotie voor in de 

Itiweek of voor op de website (voor vrijdag 17.00). Op Facebook mogen de 

commissies zelf vanuit het Facebookaccount van de commissie een promotiebericht 

plaatsen op de Itiwana Facebookpagina. Het promoten vanuit Facebookaccounts van 

commissies zal een professionele uitstraling geven. 

7. Het beheren van de promotie binnen Itiwana. Leden en externen kunnen via 

publicatie@itiwana.org promotie aanvragen voor bijvoorbeeld een activiteit, stage 

of organisatie. Dit zal ik via de verschillende media van Itiwana verspreiden onder 

de leden. 

8. Het maandelijkse activiteitenoverzicht op de Facebookpagina van Itiwana up-to-date 

en netjes houden. 

9. Maandelijks activiteiten overzicht op de homepage van de website plaatsen en ook 

maandelijks weer opschonen.  

10. Het promotiehoekje in het Hok en het prikbord op de gang up-to-date en netjes 

houden. 

11. Algemene Itiwana-posters maken. 

12. Maandelijkse flyers maken en deze uitdelen onder de eerstejaars, tweedejaars, 

derdejaars, minors, internationale en master studenten. 

13. Het beheren van de Instragram en Snapchat accounts van Itiwana, om zo de 

interesse in onze activiteiten te vergroten. 
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INHOUD  

Door Itiwana inhoudelijk interessanter te maken voor de leden, denken we dat de pijler 

van het vorige bestuur, betrokkenheid van de leden, vanzelf vervuld wordt. We willen 

ideeën, uit de ideeën-bus (Idee@itiwana.org) consequent gaan uitvoeren. Door 

activiteiten te organiseren als een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto wordt 

geplaatst in de ICA, willen we de leden meer betrokken maken bij de publicaties van 

Itiwana. We willen in ieder geval een aantal borrels een thema geven en de promotie 

hiervan bijpassend en creatief vormgeven. Op deze manier wil ik Itiwana en de 

publicaties van Itiwana interessant houden voor leden.  Daarnaast is het doel deze 

inhoudelijke aanpassingen niet ten kosten te laten gaan van de 

gebruikersvriendelijkheid en overzichtelijkheid van onze kanalen.  

Concrete stappen inhoud 

1. Op het persoonlijke Facebookaccount Studievereniging Itiwana zal ik, samen met 

Eslin, voorzitter, alleen berichten vanuit het bestuur of vanuit het instituut der 

CA/OS van het FSW publiceren. Ik zal er op toezien dat alle informatie tijdig 

verstrekt wordt, maar dat leden niet op korte termijn overspoeld worden met 

meldingen van Itiwana-berichten op Facebook, aangezien meerdere leden hebben 

aangegeven dit als vervelend te ervaren. 

2. De borrels willen we interessanter maken door ze thematisch vorm te geven en ze 

als dusdanig te promoten. Dit betekent dat ze promoot zullen worden als activiteit 

i.p.v. als gewoonlijke borrel, die alleen genoemd worden in activiteiten overzicht. Er 

zullen dus promotie berichten en dergelijke worden verstrekt.  

3. Als Assessor Publicatie zal ik altijd paraat staan om de leden een platform te bieden. 

Als leden promotie willen van bijvoorbeeld een activiteit die niet onder Itiwana valt, 

dan kunnen ze een e-mail sturen naar publicatie@itiwana.org. De bladen van 

Itiwana (ICA en Bulletin) vragen om input van de leden door middel van het werven 

van externe auteurs of door het deelnemen aan  enquêtes. Deze feedback zullen we 

vervolgens verwerken om de inhoud passender te maken naar de wensen van de 

leden. 

4. Samenvallend met mijn werkzaamheden voor de fotocommissie en in samenwerking 

met het instituut CA/OS zal ik een fotowedstrijd organiseren, waarbij de winnende 
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foto zal worden geplaatst in de rubriek ‘In Beeld’ van de ICA. De winnaar zal de 

mogelijkheid krijgen de foto zelf toe te lichten. 

5. Ik zal een account maken voor Instagram, Snapchat en eventueel andere social 

media kanalen die tegenwoordig vaker gebruikt worden onder de leden. Dit om een 

wat meer informele communicatie op gang te brengen tussen de leden en om de 

vereniging zijn activiteiten beter te promoten. 

6. Ik zal posters en maandelijkse flyers over onze activiteiten gaan maken, waarbij we 

proberen het oog van de leden te vangen en vast te houden. 

7. Op de homepage van de website, zal een maandelijks activiteiten overzicht worden 

verstrekt.  

8. Foto’s zullen, onder de privacy regeling van “alleen vrienden”, d.m.v. het Facebook 

account van Iti Wana worden verspreid onder de leden. Verder zal de flickr link met 

foto’s van de activiteiten vaker worden promoot in de Facebook groep Itiwana. 

Wanneer leden aangeven dat ze een foto verwijderd willen hebben, kunnen ze 

mailen naar publicatie@itiwana.org of het aangeven onder de foto, waarna deze per 

direct verwijderd zal worden.  

  

REFLEXIVITEIT 

Als Assessor Publicatie zal ik via verschillende media de leden aansporen om tips, 

ideeën, kritiek, vragen of suggesties door te mailen naar idee@itiwana.org. In het 

bestuur zullen wij met elkaar aandacht besteden aan zelfreflectie en reflectie op elkaar, 

dit alles eerlijk en met respect. Feedback omtrent mijn werkzaamheden vanuit mijn 

bestuursleden, commissieleden en Itiwana-leden moeten mij binnen de vereniging 

steeds een stapje verder brengen. Het doel is een open, behulpzame en reflectieve 

houding tegenover elkaar en de leden. Binnen de commissies van de ICA en de 

fotocommissie zal na elk tijdschrift en/of activiteit een uitgebreide evaluatie 

plaatsvinden, waarbij de obstakels en kritiekpunten worden benoemd. Deze obstakels 

en kritiekpunten zullen samen met de oplossingen opgenomen worden in de 

draaiboeken van ICA en Fotocommissie. 

 

Concrete stappen reflexiviteit 

mailto:publicatie@itiwana.org
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1. Wanneer leden iets op te merken of te vragen hebben over de berichten die ik plaats 

op verschillende media, kunnen zij een e-mail sturen naar publicatie@itiwana.org. 

2. In de Itiweek is in de rechterkolom een oproep toegevoegd om input van leden  te 

vergroten. Dit komt ook onder het activiteitenoverzicht op Facebook, onderaan de 

activiteiten flyer en onder Facebookberichten van de activiteiten. De oproep luidt: 

‘Heb je een tip, idee of klacht voor of over Itiwana? Stuur dan een mail naar 

idee@itiwana.org!’. Op deze manier worden de leden meer bij Itiwana betrokken  en 

weten wij wat er speelt onder de leden. 

3. Op de website staat onder het kopje ‘Over ons - bestuur’ dat ik de verschillende 

media van Itiwana beheer en dat wanneer leden hier vragen over hebben, ze mij 

kunnen e-mailen. Tevens kunnen leden mij bereiken via het contactformulier op de 

site om vragen te stellen en tips en suggesties te geven. Ik zal er op toezien dat leden 

ook weten dat zij mij op deze manier kunnen bereiken voor tips en kritiek. 

4. Ik zal ook mijn bestuursgenoten, commissieleden en Itiwana-leden geregeld om 

feedback vragen over de Itiweekberichten en het beheer van de Facebookpagina’s 

van Itiwana en Dumpiwana, Instragram, Snapchat en de website. 
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COMMISSIES 

Hieronder bevindt zich het overzicht van de commissies die Itiwana rijk is met haar 

bijbehorende plannen voor komend bestuursjaar. 

AA-COMMISSIE 

 

Commissieleden Functie 

Maud Pols Voorzitter 

Janita Sanderse Penningmeester/Lid Master 

Mirjam Hupkes Secretaris 

Marlon Velvis Promotie 

Eliza Ephraim Promotie 

Jorn van Bladel Publicatie/Lid Alumni 

 

De AA-commissie is verantwoordelijk voor de acquisitie en het contact met de alumni 

binnen de studievereniging Itiwana. Een belangrijk onderdeel van de AA-commissie van 

dit jaar is de persoonlijke ontwikkeling van de commissieleden en het toepassen van de 

kennis die opgedaan is in de aangeboden trainingen. Daarnaast zal de AA-commissie 

zich dit jaar bezighouden met masterstudenten de mogelijkheid te bieden om zich meer 

te betrekken bij Itiwana. 

INHOUD 

Concrete stappen inhoud commissie 
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1. Structuur: De AA-commissie is dit jaar gestructureerd opgezet en zal op een efficiënte 

manier functioneren om haar doelen te bereiken. Rond de eerste van de maand wordt 

vergaderd, volgens de ingeplande data. Er wordt gebruik gemaakt van Trello voor het 

verdelen van taken, daarnaast wordt Google Drive gebruikt voor het communiceren 

van relevante informatie en wordt onderling contact gehouden via Facebook en 

WhatsApp. 

2. Kennis: Door vijf relevante en inhoudelijke trainingen aan te bieden, krijgt de 

commissie de kans om aan persoonlijke ontwikkeling te werken en progressie te 

boeken in het opdoen van de nodige vaardigheden op het gebied van professionaliteit, 

contact met bedrijven, acquisitie, sales en strategisch onderhandelen. Daarnaast zal de 

AA zich inzetten om Syneratio, een wereldwijd online kennisplatform onder de leden 

van Itiwana te promoten. 

3. Innovatie: In november, februari en mei worden er brainstormsessies georganiseerd. 

De eerste brainstormsessie is om onze doelen te bespreken en alle ideeën en 

mogelijkheden voor samenwerkingen op papier te zetten. In februari zullen we 

reflecteren op de eerste periode en brainstormen over nieuwe mogelijkheden om de 

prestaties naar een hoger niveau te tillen. In mei zullen we focussen op het effectief 

toepassen van de opgedane ervaring en kennis, het eigen functioneren binnen de groep 

en het benutten van de mogelijkheden voor de laatste periode. 

4. Professionaliteit: Door de opgedane kennis in de trainingen zal ook de vertaalslag 

gemaakt worden naar professionaliteit. Door middel van visitekaartjes en onze AA 

kleding zal de zichtbaarheid vergroot worden. Daarnaast zullen we representatief zijn 

bij meetings met potentiéle partners en hierdoor op een professionele manier te werk 

gaan om ons doel te bereiken. 

5. Contact  

Binnen de commissie: Buiten de vergaderingen, trainingen en brainstormsessies zullen 

we steeds rond de helft van de maand informeel bij elkaar komen om samen te eten en 

gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Ook zullen we gezamenlijk als commissie 

naar de borrels van Itiwana en LaSSA activiteiten gaan. Het is belangrijk dat er een 

open sfeer heerst binnen de commissie en ieder altijd zijn ideeën open in de groep durft 

te gooien en te bespreken. 

Contact met alumni: Door middel van de alumni nieuwsbrief en LinkedIn zal contact 

worden onderhouden met alumni.  
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Contact masterstudenten: Een commissielid is aangesteld als lid Master, via dit 

commissielid en door het verspreiden van de alumni nieuwsbrief onder 

masterstudenten zal contact worden onderhouden met masterstudenten. 

Contact leden Itiwana: Ook leden van Itiwana kunnen veel input bieden voor de AA-

commissie. Door middel van de AA Facebook account, mail, persoonlijk contact en via 

een enquête in november wil de AA ook input van de leden implementeren en 

gebruiken.  

6. Doelen 

De belangrijkste doelen zijn: 

- De AA-commissie heeft als doel om dit jaar 450 euro binnen te halen aan acquisitie. Dit 

zal bereikt worden door middel van warme en koude acquisitie.  

- Er zullen 5 inhoudelijke trainingen door de voorzitter worden georganiseerd. 

- Alle persoonlijke doelen van de commissieleden zoals voor de eerste training 

opgesteld, worden bereikt. 

- Op 11 december 2015 wordt een alumnidiner georganiseerd voorafgaand aan het gala 

van Itiwana. In april/mei wordt er een alumniactiviteit georganiseerd in combinatie met 

de masterevaluatieborrel. 

 

REFLEXIVITEIT  

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. We zullen ervoor zorgen dat de taakverdeling binnen de commissie evenredig is. Dit 

zal allemaal openbaar in Trello duidelijk te zien zijn. 

2. Door middel van brainstormsessies en een open houding zal reflexiviteit 

gewaarborgd worden binnen de AA-commissie. 

3. Om gemakkelijk te kunnen sparren, zal de AA-commissie gebruik maken van een 

buddy systeem. Met deze buddy zal voor de vergaderingen en tussendoor bij elkaar 

gekomen worden om de voortgang te bespreken. Zij zullen open met elkaar 

communiceren en reflecteren op de geleverde prestaties. 

4. Door van tevoren de doelen te hebben ingediend zal tijdens het jaar gereflecteerd 

worden op het ontwikkelingsproces van de commissieleden. Ook zullen we binnen 

de commissie een open houding aannemen en zullen we over alles vrijuit spreken. 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Commissieleden Functie 

Geerte Rietveld Voorzitter 

Samoa Greeve Penningmeester 

Mirte Korpershoek Secretaris 

Lana Lemmers Promotie 

Jorn van Bladel Algemeen lid 

Charley Cornelissen Algemeen lid 

Annemarijn Rijkers Algemeen lid 

 

De Activiteitencommissie zal dit jaar zorgen voor tien activiteiten. Dit jaar hebben we 

onder andere weer de liftdag, het gala en de bandjesavond. We willen dit jaar ook 

nieuwe activiteiten invoeren zoals een sportdag of een extra activiteit voor een goed 

doel. De Acticom bestaat dit jaar uit meer leden dan vorig jaar en we hopen daarom ook 

op meer innovatieve ideeën te komen.  

INHOUD  

Concrete stappen inhoud commissie 

1. Ik zal dit jaar zoals eerder gezegd ervoor zorgen dat de sfeer binnen de commissie 

gezellig blijft door middel van het combineren van vergaderingen met uitjes of eten. 

2. Ik heb er dit jaar, naar aanleiding van de ALV-stemming van vorig jaar, opnieuw voor 

gekozen om minder activiteiten te doen. We zullen dus ook meer tijd krijgen om 

deze goed te organiseren. 
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3. We zullen dit jaar ook de promotie aanpassen. Alhoewel er nog steeds promotie 

gedaan zal worden via Facebook en door persoonlijk contact, komt daar dit jaar ook 

Snapchat en Instagram bij. Verder willen wij ook weer de focus leggen op de 

derdejaars door ook in hun colleges langs te gaan. 

4. Door in het begin van het jaar een enquête over het soort gewenste activiteiten bij 

alle leden te houden, kunnen we de activiteiten hierop aanpassen. De ideeën voor de 

inhoud van de activiteiten zullen dus niet alleen van de commissieleden komen maar 

ook van de leden zelf.  

5. We gaan dit jaar de activiteiten variëren. Zo zullen er nooit twee soortgelijke 

activiteiten achter elkaar plaats vinden. 

6. We willen dit jaar weer een feest organiseren. Dit zal aan het eind van het studiejaar 

plaatsvinden als een afsluitingsfeest van het studiejaar. 

 

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. De activiteiten zullen ook met het bestuur geëvalueerd worden om ook kritiek mee 

te kunnen nemen van buitenstaanders aan de commissie. 

2. Ook zijn er mogelijkheden voor leden om de activiteiten te evalueren, om kritiek te 

geven of nieuwe ideeën te geven. Dit kan via idee@itiwana.org, persoonlijk naar 

commissie leden of via de ideeën doos in het Hok. 

3. De activiteiten commissie zal het in vergaderingen ook hebben over de 

takenverdeling en de input van commissie leden. Hierdoor hoop ik dat gedurende 

het hele jaar we het goed met elkaar zullen vinden. 

 

 

 

 

  

mailto:idee@itiwana.org
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ICA-COMMISSIE 
  

Redactieleden Functie 

Marga Witteman Hoofdredacteur 

Marcha van Wijk Redacteur/Secretaris 

Lenne Michiels Redacteur/Lay-outredacteur 

Iris van Amerongen Redacteur/Lay-outredacteur 

Fleur de Groot Eindredacteur 

Frederique Hogervorst Redacteur/Promotielid 

  

De ICA is het semiwetenschappelijke tijdschrift van Itiwana. Het doel van de ICA is de 

Leidse Antropologiestudenten op een toegankelijke maar prikkelende manier 

interessante inzichten te bieden op het gebied van antropologie en andere disciplines.  

INHOUD 

Concrete stappen inhoud commissie 

1. Binnen de commissie is een strakke taakverdeling,  zijn we op de hoogte van elkaars 

taken en helpen we elkaar wanneer dat nodig is. 

2. Naast dat we wekelijks zullen vergaderen, gaan we ook geregeld met elkaar eten en 

samen naar (Itiwana-)activiteiten om zo de band onderling te versterken. Dit leidt 

tot meer betrokkenheid onderling en tot betere samenwerking en communicatie. 

3. Wanneer er studenten zijn die een stuk hebben geschreven in de ICA of op een 

andere manier hebben bijgedragen, zullen we dat bij de leden kenbaar maken. 

4. De inhoud van elk nummer moet op niveau zijn. Als redactie zullen we op zoek gaan 

naar interessante onderwerpen en auteurs. 
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5. We houden, net als voorgaande jaren, rekening met thema’s van afgelopen jaren. 

6. Een ICA produceren is een langlopend proces met een aantal deadlines, het is dus 

belangrijk helder te communiceren met alle betrokkenen. Zo moet het contact met 

auteurs of organisaties op een professionele manier verlopen. Ieder neemt hierbij 

een stel externe auteurs voor zijn/haar rekening. 

7. De redactie zal haar best doen om de ICA zo goed mogelijk te promoten. Naast het 

blad natuurlijk mondeling te promoten, zullen we hiervoor ook de Itiweek, de 

website en Facebook gebruiken. 

8. Net als voorgaande jaren zullen wij beelden gebruiken waarvoor toestemming is 

gegeven. We zullen hierover goed moeten communiceren met de auteurs en  met 

elkaar, zodat er geen verkeerde beelden worden gebruikt. 

9. Ik zal de lay-outredacteur goed inwerken en tijdens het proces van de lay-out 

ondersteunen en helpen als dit nodig is. Wanneer de lay-outredacteuren bezig zijn 

met het afwerken van de eerste ICA, zullen de overige leden alvast beginnen met het 

thematisch uitwerken en aanschrijven voor auteurs van de tweede ICA. 

 

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. Door berichtjes in de Itiweek, op de site en op Facebook te plaatsen zal het voor 

leden zichtbaar zijn waar we mee bezig zijn als commissie. 

2. De leden krijgen de mogelijkheid mee te denken en hun bijdrage te leveren aan het 

blad. Hierdoor hopen we dat het voor de leden leuker is om te lezen. Dit kunnen zij 

doen door ideeën aan te geven aan commissie leden, enquêtes in te vullen en tips te 

geven via idee@itiwana.org.  

3. Door tips en ideeën van leden te ontvangen, weten wij als commissie wat de leden 

willen en leuk vinden om terug te lezen in het blad. 

4. Ik zal bij de vergaderingen het agendapunt  ‘reflectie’ behouden. Onder dit puntje 

kunnen commissieleden de problemen die ze ondervinden in het uitvoeren van hun 

taken aankaarten. Op deze manier kunnen we ons als commissie sneller en 

effectiever verbeteren, nog tijdens het werkproces. 

mailto:idee@itiwana.org
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5. Als hoofdredacteur fungeer ik als contactpersoon tussen mijn bestuur en mijn 

commissie. Ik zal daarbij steeds open zijn over wat er onderling besproken wordt. 

Tevens zal ik hen raadplegen bij het uitkomen van de nieuwe ICA. Ik zal hen dan 

vragen om kritiek en tips, zodat wij als commissie ons kunnen blijven ontwikkelen. 

6. Na het maken van de ICA zullen we een aparte vergadering inplannen om het 

werkproces door te spreken. Hierbij zullen we ons richten op wat er fout ging en wat 

er goed ging. Vervolgens zullen we voor de kritiekpunten en obstakels oplossingen 

zoeken zodat we kunnen streven naar verbetering. Deze oplossingen komen in het 

draaiboek van de ICA te staan, zodat onze opvolgers hier rekening mee kunnen 

houden.                    

7. We zullen openstaan voor kritiek van leden en deze meenemen in onze evaluatie van 

het werkproces. 

8. We maken een schema aan voor het redigeren van elkaars artikelen. Op deze manier 

kunnen we elkaar helpen te verbeteren qua schrijfvaardigheid. We zullen ervoor 

zorgen dat de werkverdeling eerlijk is. De eindredacteur bekijkt alle artikelen een 

laatste keer voordat het blad de deur uitgaat. 
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EDUCATIECOMMISSIE 
 

Commissieleden Functie 

Ruby van ‘t Hof Voorzitter 

Jet van Mierlo Secretaris 

Maaike van Dijk Penningmeester 

Anna van de Laar Assessor Promotie1 

Anne-Marie Vogelzang Assessor Promotie2 

 

De Educom organiseert studiegerelateerde activiteiten. Dit zullen er dit jaar zes zijn 

waarvan er twee vast staan. Zo zal er een tentamentraining georganiseerd worden voor 

de mensen die het eerstejaars vak Sociale Theorieën volgen en komt er een middag waar 

mensen over hun veldwerkervaringen vertellen voor de mensen die dat jaar veldwerk 

gaan doen. De overige vier activiteiten zijn vrij en hierbij kan gedacht worden aan 

interactieve workshops, lezingen, filmavonden, excursies et cetera.  

Als Educom zullen wij ook steeds rekening houden met de activiteiten die het WDO 

organiseert, zodat thema’s en data van activiteiten elkaar niet zullen overlappen. 

Hetzelfde geldt voor de andere Itiwana-commissies en de LaSSA. 

INHOUD 

Concrete stappen inhoud commissie 

1. Professioneel te werk gaan wat betreft de organisatie van de activiteiten. Hierbij 

wordt de nadruk gelegd op het feit dat wij volwaardige activiteiten zullen neerzetten 

voor de leden en dat de omgang met de gastsprekers, samenwerkingen et cetera te 

allen tijde professioneel zal zijn. 
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2. Diversiteit nastreven wat betreft de activiteiten. Dit wil zeggen dat er sprake is van 

een ruime variatie binnen de activiteiten - lezing, excursie et cetera - en daarnaast 

zal elke activiteit op zichzelf staand zijn met een eigen thema. 

3. Voor de activiteiten zullen wij leden vragen wat zij verwachten van de activiteiten 

om een zo interessant mogelijke activiteit te organiseren die goed ontvangen wordt. 

Zo zullen er eerstejaars gevraagd worden hoe zij de tentamentraining voor zich zien 

om de training zo effectief mogelijk te maken. 

4. Ik heb twee commissieleden de functie assessor promotie gegeven. Dit met het doel 

dat zij samen een goed promotieplan kunnen bedenken voor de verschillende 

activiteiten om zo in plaats van (te) veel promotie aan effectieve promotie te doen. 

5. Dit jaar zal er één activiteit minder worden georganiseerd door de Educom. Dit wil         

ik compenseren door in ieder geval de Tentamentraining en EHBLO (die een andere 

naam krijgt) te gaan upgraden. 

 

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. Na elke activiteit zullen wij de eerstvolgende vergadering onder het agendapuntje 

‘reflectie’ bespreken hoe de activiteit is gegaan. Hoe is het gegaan? Wat had beter 

kunnen gaan? Hoe was de reactie van de aanwezigen? Op deze manier kunnen we de 

volgende Educom belangrijke informatie over het organiseren van activiteiten 

meegeven. 

2. Ik zal mijn bestuur zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden over het 

verloop van de organisatie van de activiteiten. Dit om de samenwerking binnen het 

bestuur tot stand te houden, maar ook om open te staan voor feedback. 

3. Opbouwende kritiek wat betreft de activiteiten zal altijd welkom zijn zodat wij de 

kwaliteit van de activiteiten eventueel kunnen verbeteren en blijven verzekeren.  

4. Tips en ideeën van buitenaf ontvangen wij ook graag aangezien wij die altijd mee 

kunnen nemen naar volgende activiteiten. Zo kunnen er activiteiten of aspecten van 

activiteiten georganiseerd worden waar wij zelf nooit aan hebben gedacht. 
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SURVIVALCOMMISSIE 
 

Commissieleden Functie 

Eslin Cohen Stuart Voorzitter 

Roos Daemen  Secretaris  

Anna van Delft  Penningmeester 

Marieke Donders  Promotie 

Maria Uosukainen Extern 

 

De Survivalcommissie organiseert elk jaar het survivalweekend naar België. Hier 

verblijven we in tenten, maken we eten op een vuur, doen we onze behoefte tussen de 

bomen en worden er actieve en minder actieve bezigheden georganiseerd. 

INHOUD  

Concrete stappen inhoud commissie 

1. Het survivalweekend zal een plek zijn waar wederom een laagdrempelig karakter 

wordt gecreëerd om betrokkenheid te creëren tussen de aanwezigen. Zoals 

genoemd in voorgaande beleidsplannen is gebleken dat iedereen die meegaat op 

survivalweekend er is om samen een gezellig weekend te creëren. Dit weekend biedt 

de kans om contacten te leggen tussen verschillende studiejaren en te binden met 

verschillende individuen. Ook vormt de gezelligheid en samenwerking een binding 

tussen de leden en met de vereniging die als positief wordt ervaren. 

2. Binnen de commissie zal interne betrokkenheid centraal staan. Om de reden dat 

voorbereidingen pas later in het jaar getroffen hoeven worden is het van belang dat 

het contact tussen de commissieleden goed blijft. Hiervoor zullen wij voortzetten 

wat de commissie vorig jaar geïntroduceerd heeft om door middel van informele 

activiteiten een sterke band te creëren. 
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3. Doordat er verschillende studiejaren in de commissie zitten kunnen zij hun eigen 

jaargenoten betrekken waardoor de kans groot is dat er een goede 

vertegenwoordiging zal ontstaan van verschillende studiejaren op het 

survivalweekend. 

4. Er zal gestimuleerd worden zoveel mogelijk ideeën en suggesties van leden over het 

weekend mee te nemen in de besluitvorming. 

 

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. Bij het survivalweekend staat al langere tijd reflexiviteit centraal, wat is gebleken uit 

het draaiboek, de duidelijke planning van het weekend en een evaluatie nadien. 

2. We zullen regelmatig reflecteren over het functioneren van de commissie aan de 

hand van het agendapuntje ‘reflectie’.  

3. Er zal tijdens het weekend steeds geëvalueerd worden waar animo voor is, zodat er 

een dynamisch, leuk weekend is.  
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REISCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie 

Thomas Pels Voorzitter 

Vicky van den Berg Secretaris 

Vera Deurloo Penningmeester 

David Hilhorst Promotie 

Lyonne van Gaalen Extern 

 

In 2016 zal de Reiscommissie wederom een fantastische studiereis neerzetten. Net als 

vorig jaar kunnen er 40 mensen mee, inclusief bestuur en de commissie zelf. De bijdrage 

van elk lid zal rond de 300/350 euro liggen. De commissie bestaat net als voorgaande 

jaren ook dit jaar weer uit vijf leden. De opzet is hetzelfde gebleven omdat de 

functieverdeling goed bevallen is in de voorgaande jaren. De bekendmaking van de 

bestemming van de reis is op dinsdagavond 10 november 2015 en de inschrijving zal 

zijn op dinsdagochtend 1 december 2015 om 8.30 uur in het Hok.  

 

INHOUD 

Concrete stappen reflexiviteit inhoud 

1. De commissie zal zich als geheel volledig inzetten om er voor iedereen een fijne 

studiereis van te maken. Hier zal de commissie vanaf oktober tot en met het einde 

van de reis hard aan werken om het hierna goed af te ronden. Ik zal er persoonlijk op 

toe zien dat iedereen zijn best doet om er een onvergetelijke reis van te maken. 

2. Met de functieverdeling kunnen we er voor zorgen dat elk commissielid zich 

verantwoordelijk houdt voor zijn of haar taken. Als iedereen weet wat binnen zijn of 

haar verantwoordelijkheid valt zal alles naar behoren gebeuren en is er 

duidelijkheid binnen de samenwerking zodat dit vlot verloopt. 
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3. Om een leuk programma neer te zetten is goede samenwerking belangrijk. Hiervoor 

is het van belang om elkaar te kennen en een band op te bouwen. Door middel van 

informele activiteiten kan dit gestimuleerd worden. 

 

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. We zijn van plan om de activiteiten, zoals de bekendmaking van onze bestemming, 

de infoavonden en de inschrijving te evalueren. We willen dit ook door aanwezigen 

laten doen aan de hand van een vooropgesteld formulier. Over de uitkomsten van 

deze evaluatie zullen we een klein verslag maken dat vervolgens in de ALV-

verslagen wordt opgenomen. 

2. Naast de activiteiten gaan we ook naar de communicatie en samenwerking tussen de 

commissieleden zelf kijken. Dit om meer inzicht te krijgen in de functionering van de 

commissie. We gaan dit doen aan de hand van een vast agendapuntje ‘reflectie’.  

3. De voorzitter zal de overige commissieleden verzoeken deel te nemen aan de ALV. 

De commissieleden zijn erg betrokken bij Itiwana waardoor hun visie van grote 

waarde kan zijn voor de vereniging.  

4. Op de reis zelf zullen we aan het eind van elke dag ook samenkomen om onderling te 

evalueren hoe de dag verliep.  

5. We staan tijdens de reis zelf en bij de voorbereiding van de reis  open voor 

verbeterpunten en zullen deze meteen toepassen. Onderling willen dit door 

transparante communicatie bewerkstelligen, maar we ook de leden willen 

stimuleren om hun mening te geven. 
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MENTORAAT 
 

Commissieleden Functie 

Emile Borgts Voorzitter 

Renee Mudde Secretaris 

Jula Endenburg Penningmeester 

Eva Halverhout Promotie 

Ernst Boutkan Extern 

 

Zoals gewoonlijk zal het Mentoraat uit vijf eerstejaarsstudenten bestaan onder het mom 

van:  voor de eerstejaars, door de eerstejaars. Het programma ziet er hetzelfde uit als 

voorgaande jaren: de docentenavond, ouderavond en paasbrunch voor de eerstejaars 

zelf en de EL-CID ochtend, introductiedag en het eerstejaarsweekend voor de lichting 

van volgend jaar. Zelf begeleid ik, Ruby, het Mentoraat het aankomende jaar en ben ik 

zelf dus niet lid. 

INHOUD 

Concrete stappen inhoud commissie 

1. Voor elke activiteit zal er aan de huidige tweedejaars die het jaar daarvoor bij de 

mentoraatactiviteiten zijn geweest gevraagd naar hun mening over de 

desbetreffende activiteit. Zo wordt er gevraagd naar wat ze van het programma 

vonden, wat er anders en/of beter had kunnen zijn et cetera. Voor het Mentoraat is 

dit goed te doen aangezien elk jaar dezelfde activiteiten terugkomen. Het is echter 

aan het Mentoraat zelf wat het programma wordt. Zo hoeven de programma’s van de 

activiteiten niet hetzelfde te zijn als in het voorgaande jaar, maar als zij hetzelfde 

programma aannemen van vorig jaar kunnen zij de feedback meenemen om de 

kwaliteit van de desbetreffende activiteit te verbeteren.  
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2. De nadruk bij de organisatie van de activiteiten zal liggen bij het feit dat er 

uiteindelijk sprake zal zijn van volwaardige activiteiten. Dit zal gerealiseerd worden 

door onder andere goede communicatie met de gastsprekers (docenten) zodat zij 

precies weten wat er van ze verwacht wordt en bij niemand onduidelijkheid is wat 

betreft de planning van de activiteiten. Op deze manier komt het Mentoraat 

professioneel en goed voorbereid over. 

3. Het doel van de mentoren is om de nieuwe eerstejaars waar nodig te begeleiden aan 

het begin van het jaar. Daarbij zullen zij proberen de eerstejaars enthousiast te 

maken voor Itiwana en haar activiteiten. Dit jaar zullen de mentoren meer inbreng 

krijgen (het wordt duidelijker gemaakt dat zij zelf ook mee kunnen beslissen en met 

ideeën kunnen komen) wat betreft de promotie voor Itiwana, de eerste borrel en de 

commissies. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden door middel van een 

(eenmalige) bijeenkomst met alle mentoren en het Mentoraat waar dit centraal zal 

komen te staan en mensen met ideeën kunnen komen. 

 

 REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. Na elke activiteit zullen wij de eerstvolgende vergadering onder het agendapuntje 

‘reflectie’ bespreken hoe de activiteit is gegaan. Hoe is het gegaan? Wat had beter 

kunnen gaan? Hoe was de reactie van de aanwezigen? Op deze manier kan het 

Mentoraat goede feedback over de activiteiten meegeven aan het volgende Mentoraat. 

2. Ik zal als begeleider van het Mentoraat een brug creëren tussen het Mentoraat en het 

bestuur. Door beide partijen van elkaar op de hoogte te houden van voor hen relevantie 

informatie ontstaat er een mogelijkheid om elkaar feedback te geven. 

3. Opbouwende kritiek wat betreft de activiteiten zal altijd welkom zijn zodat wij de 

kwaliteit van de activiteiten eventueel kunnen verbeteren en blijven verzekeren.  
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BULLETIN 
 

Commissieleden Functie 

Maarten Teunisse Hoofdredacteur 

Kimberly Drijver  Redacteur/Secretaris/Lay-outredacteur 

Sanne Smit Eindredacteur 

Mirjam Hupkes Eindredacteur/Promotielid 

Ernst Boutkan Redacteur/Lay-outredacteur 

 

Het Bulletin is een boekje op A5-formaat, bestaande uit 24-32 pagina’s dat vier keer per 

jaar uit komt. Het bevat een aantal vaste columns, activiteitenverslagen en verder een 

variatie aan inhoud, zoals quotes, interviews met docenten of leden en briefwisselingen. De 

stukken zullen door zowel vaste commissieleden als externe schrijvers aangedragen 

worden.  

INHOUD 

Concrete stappen inhoud commissie 

1. We zullen inspelen op de vraag van de leden door te vragen en te luisteren naar 

suggesties 

2. Wij zullen de leden betrekken bij het Bulletin door hen te vragen stukjes te schrijven 

en de commissies te vragen om activiteitenverslagen aan te dragen. 

3. We zullen de inhoud vergroten door zo veel mogelijk verschillende leden te vragen 

om een artikel te schrijven.  

4. Wij zullen zorgen dat wij altijd toestemming vragen voor het gebruik van gegevens 

en foto’s wanneer deze niet door de persoon zelf zijn aangeleverd of de foto’s niet 

van Mediawana komen. 
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5. We willen nieuwe rubrieken introduceren die een andere kant van de studie of van 

een lid laten zien, en de ontworpen rubrieken van de vorige bulletincommissie 

verbeteren of uitbreiden.  

6. We zullen wekelijks bijeenkomen om het werkproces door te spreken en elkaar te 

helpen indien nodig.  

7. We zullen taken als lay-out en eindredactie verdelen onder alle commissieleden, 

zodat de werkverdeling gelijk blijft en zodat de kans op een goed eindresultaat voor 

de deadline vergroot wordt. 

 

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. Ik zal bij de vergaderingen het agendapunt  ‘reflectie’ behouden. Onder dit puntje 

kunnen commissieleden de problemen die ze ondervinden in het uitvoeren van hun 

taken aankaarten. Op deze manier kunnen we ons als commissie sneller en 

effectiever verbeteren, nog tijdens het werkproces. 

2. Na het maken van het bulletin zullen we een aparte vergadering inplannen om het 

werkproces door te spreken. Hierbij zullen we ons richten op wat er fout ging en wat 

er goed ging. Vervolgens zullen we voor de kritiekpunten en obstakels oplossingen 

zoeken zodat we kunnen streven naar verbetering. Deze oplossingen komen in het 

draaiboek van het bulletin te staan, zodat onze opvolgers hier rekening mee kunnen 

houden. 

3. Als hoofdredacteur fungeer ik als contactpersoon tussen mijn bestuur en mijn 

commissie. Ik zal daarbij steeds open zijn over wat er onderling besproken wordt. 

Tevens zal ik hen raadplegen bij het uitkomen van het nieuwe bulletin. Ik zal hen 

dan vragen om kritiek en tips, zodat wij als commissie ons kunnen blijven 

ontwikkelen.                           

4. We zullen openstaan voor kritiek van leden en deze meenemen in onze evaluatie van 

het werkproces. 

5. We maken een schema aan zodat we elkaars artikelen kunnen redigeren. Op deze    

       manier kunnen we elkaar helpen te verbeteren qua schrijfvaardigheid. We zullen     

       ervoor zorgen dat de werkverdeling eerlijk is. De eindredacteuren bekijken alle  

       artikelen een laatste keer voordat het blad de deur uitgaat. 
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FOTOCOMMISSIE 
  

Commissieleden Functie 

Marga Witteman Voorzitter 

Emile Borgts Archivering en Publicatie 

Marieke Donders Fotowedstrijd 

Kristel Koppers Promotie en Publicatie 

Lana Lemmers Activiteiten 

Christien van de Pavert Camera verzorging 

  

Dit jaar is het tweede jaar van de fotocommissie en we willen dit jaar iets uitbreiden. 

Behalve foto’s maken willen we ook een aantal activiteiten organiseren in 

samenwerking met andere commissies en met het instituut der CA/OS. Dit zullen in 

totaal ongeveer twee à drie activiteiten zijn. Ook werken we sinds vorig jaar met 

Mediawana. 

  

INHOUD 

Concrete stappen inhoud commissie 

1. We willen leden betrekken bij de vereniging door middel van foto’s van activiteiten. 

Hierop kan gezien worden wat er is gedaan en wie er waren en dit kan mensen 

motiveren de volgende keer ook te komen. Daarnaast willen we graag dat iedereen kan 

nagenieten van de activiteiten. De nieuwe Mediawana is gebruiksvriendelijk, dat wil 

zeggen dat de foto’s gemakkelijk en vlug op te slaan zijn, de foto’s in redelijk groot 

formaat in een overzicht te zien zijn en dus niet elke foto apart hoeft worden aangeklikt 
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en dat op elk beeldscherm de foto’s in het midden van het scherm verschijnen. 

Mediawana is ook nog steeds overzichtelijk: alles is geordend in jaarcollecties en 

mappen van activiteiten. 

2. We willen het fotograferen bij de activiteiten creatiever vormgeven door in te gaan 

op verzoeken om een foto te maken en met wegwerpcamera’s en selfies te gaan werken. 

3. We gaan dit jaar opnieuw een fotowedstrijd organiseren met het instituut der CA/OS 

en door nog minstens twee andere foto-gerelateerde activiteiten organiseren. 

4. De promotie willen we adequaat en consistent houden. Per activiteit moeten er 

minstens twee commissieleden aanwezig zijn, die foto’s maken met één camera. Deze 

foto’s moeten te allen tijde voor het eerste weekend na de activiteit uitgezocht worden 

en op Mediawana, in het archief op de computers en op de harde schijf worden 

geplaatst. Dit kan alleen door commissieleden worden gedaan. Nadat ze op Mediawana 

zijn geplaatst promoten we de foto’s op Facebook. Een link naar de foto’s is nu ook al 

boven aan de Facebookpagina van Itiwana zichtbaar. 

5. We hebben aan het begin van dit jaar een nieuwe camera gekocht, zodat we de 

kwaliteit van de foto’s kunnen garanderen. Om de camera in goede staat te houden 

hebben de commissieleden een contract ondertekend. 

6. We werken vanaf dit jaar met een duidelijke taakverdeling om zo de efficiëntie van 

de commissie te vergroten. 

7. Naast het plaatsen van foto’s op Flickr gaan we kijken naar de mogelijkheid om deze 

op Facebook te plaatsen. Hiervoor zullen in de enquête vragen worden opgenomen om 

te peilen onder de leden. 

  

REFLEXIVITEIT 

Concrete stappen reflexiviteit commissie 

1. Wij willen voor reflexiviteit binnen de commissie zorgen door iedereen inspraak te 

laten hebben, ideeën aan te leveren en kritiek te geven. Deze punten zullen wij dan 

meenemen in de toekomst. 

2. Reflexiviteit vanuit de leden willen we ook stimuleren, door herkenbaar als 

commissie te zijn. 



 

59 

 

3. De communicatie en verdeling van activiteiten willen we duidelijk houden, door de 

commissieleden actief te laten participeren op de Facebook van de fotocommissie. 

Hierop kunnen de commissieleden in een poll aangeven op welke activiteiten zij 

beschikbaar zijn en op deze Facebook plaats ik ruim van te voren wie op welke activiteit 

is ingedeeld en met welke camera. 

4. Wij willen ook reflexiviteit vanuit de leden meenemen in de commissie, bijvoorbeeld 

wanneer leden bepaalde foto’s niet op Mediawana geplaatst willen hebben. Ik zal elke 

keer dat de link naar de nieuwe foto’s op de Facebookpagina wordt gezet, benadrukken 

dat leden de link van de betreffende foto naar fotocom@itiwana.org kunnen mailen als 

ze de foto niet op Mediawana willen. 
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                       BEGROTING 2015/2016       

INKOMSTEN     UITGAVEN     

Leden 
 

    Commissies   

1.  Contributie € 4.500,00   13. AA Commissie € 135,00  

2.  LUF € 150,00   14. Acticom € 330,00 
  

 
    15. Educom € 250,00 

Acquisitie 
 

    16. Bulletin 
€ 

1.650,00 

3.  Acquisitie € 450,00   17. ICA 

€ 

2.000,00 

4.  Boeken € 1.100,00   18. Mentoraat € 300,00 

5.  Departement € 1.250,00   19. Reiscom 
€ 

1.425,00 

  
 

    20. Survival  € 110,00 

Spaarrekening     21. Fotocom € 50,00 

6.  Onvoorzien € 150,00   
  

  

7. Rente € 45,00   Abonnementen   

8. Hokmeubilair € 200,00   22. Pcleden € 75,00 

9. Alumni spaarplan € 60,00   23. ING € 160,00 

  
 

    24. Website € 45,00 

Overig 
 

    25. Cameraverzekering € 20,00 

10. Kruisposten € 0,00   
  

  

11. Eindberekening € 1.000,00   Bestuur 

 

  

12. Startbedrag € 500,00   26. Commissiebedank € 300,00 

  
 

    27. Borrels € 400,00 

  
 

    28. Drukwerk € 150,00 
  

 
    29. Kantoor € 95,00 

  
 

    30. Onvoorzien € 150,00 
  

 
    31. Diversen € 150,00 

  
 

    32. ELCID € 20,00 
  

 
    33. Hokmeubilair € 200,00 

  
 

    
  

  

  
 

    Extern 
 

  

  
 

    34. LaSSA € 150,00 

  

 

    35. WDO € 360,00 

  
 

    36. Abv € 25,00 

  
 

    37. Kruisposten € 0,00 

  
 

    38. STOP € 5,00 

  
 

    39. FSW € 50,00 

  
 

    
  

  

  
 

    Spaarplannen   

  
 

    40. Hokmeubilair € 150,00 

  
 

    41. Cameralens '19/'20 € 50,00 

  

 

    42. Lustrum '18/'19 € 100,00 

  
 

    43. Buffer € 500,00 

  
 

    
  

  

Totaal   € 9.405,00    Totaal   
€ 

9.405,00 
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TOELICHTING BEGROTING 2015/2016 

INKOMSTEN 

LEDEN 

1. Contributie Leden 

De contributie van de leden is vastgesteld op € 4.500,-, naar verwachting van hoeveel 

leden we dit jaar zullen hebben. 

2. Donatie leden via LUF-lidmaatschap 

LUF-donateurs kunnen besluiten hun bijdrage te schenken aan hun studievereniging; 

voor Itiwana komt dat neer op € 150,-. 

ACQUISITIE 

3. Acquisitie 

De acquisitie is begroot op € 450,-. We hebben geen hoofdsponsor meer, waardoor 

€500,- is weggevallen. Daarom hebben we het haalbare streven van €450,- opgesteld. 

4. Sponsorgeld nieuwe boekenleverancier 

Jongbloed-Swets, het moederbedrijf van NewClicks, is failliet gegaan en is in de loop van 

het vorige bestuursjaar vervangen door Studystore. €1100,- is een schatting van het 

sponsorbedrag dat wij van hen zullen ontvangen. 

5. Subsidie departement 

Dit betreft de jaarlijkse vaste bijdrage van het departement CA/OS aan Itiwana. 

SPAARREKENING 

Dit betreft geld bestemd voor lange-termijndoelen. Het staat op de ASN-rekening omdat 

we daar meer rente krijgen. 
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6. Onvoorziene kosten 

Mocht een commissie of enige andere onderneming van Itiwana in financiële nood 

komen, dan kan er vanuit deze post worden bijgesprongen. 

7. Rente 

Dit jaar zal ook de rente van de ASN-spaarrekening inbegroot worden zodat dit geld uit 

te geven is. Hierdoor kan het geld ook op de ING-rekening worden gezet waar geld dat 

niet gebruikt wordt tijdelijk kan staan. 

8. Hokmeubilair 

De archiefkasten in het hok zijn aan vernieuwing toe. Dit geld is beschikbaar gesteld 

vanuit het spaarplan om nieuwe, eventueel tweedehands, archiefkasten aan te schaffen. 

9. Alumni Spaarplan 

Er is een bedrag van €60,-- vrijgesteld voor de AA-commissie om een activiteit voor 

alumni te organiseren. Dit bedrag is ook terug te vinden in de begroting voor de AA-

commissie, die ten opzichte van het jaar 14/15 met €60,-- omhoog is gegaan; vorig jaar 

was het begrote bedrag €70,-- nu is het €135,--. 

OVERIG 

10. Startbedrag 

Omdat er nooit iets werd gedaan met de eindbalans van een bestuursjaar is er door de 

jaren heen een bedrag opgespaard wat op de ING blijft staan maar nooit gebruikt wordt. 

Er is gekozen dit bedrag te gebruiken om een tekort aan acquisitie op te vangen zodat er 

niet gekort hoeft te worden op commissies. 

11. Kruisposten 

Er komen vaak kosten binnen die weer uitbetaald moeten worden. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld boeken die niet leverbaar zijn. Dit geld wordt echter niet altijd terug 

geclaimd. Hierdoor kunnen er minder uitgaven zijn dan inkomsten, om dit overzichtelijk 

te houden is deze post toegevoegd aan de boekhouding. 
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12. Eindberekening 

Dit is de eindbalans van het vorig bestuur. Zij zullen na hun bestuursjaar nog enkele 

inkomsten en uitgaven hebben die zo goed mogelijk zijn begroot. Dit kan echter 

voordeliger of minder voordelig uitpakken. De vorige penningmeester heeft dit ruim 

begroot om een negatieve uitkomst te voorkomen.  

UITGAVEN 

COMMISSIES 

13. AA-commissie 

Het budget voor deze commissie is omhoog geschroefd , omdat de €60,- van het alumni-

spaarplan beschikbaar is gesteld om de acquisitie-tekortkoming van het vorige 

bestuursjaar op te vangen. Het alumni-geld was bedoeld voor de AA-commissie, en 

daarom is besloten dat gat op te vullen en het budget te vergroten.    

14. Activiteitencommissie 

het budget van de Activiteitencommissie is gelijk gebleven. 

15. Educatiecommissie 

Het budget van de Educatiecommissie is gelijk gebleven. Er is €218 uitgegeven vorig 

jaar, en met het plan van deze Educatiecommissie om excursies te plannen leek ons dit 

bedrag passend. 

16. Bulletin 

Het Bulletin heeft iets minder geld dan vorig jaar, omdat er toen meer geld werd begroot 

terwijl dat uiteindelijk niet is uitgegeven.  

17. ICA 

Het budget voor de ICA zal hetzelfde als vorig jaar omdat er toen veel kortingen zijn 

verkregen om de ICA in kleur af te drukken. Daarom zit hier weinig bewegingsruimte in.   
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18. Mentoraat 

Het budget van het mentoraat is met €100,- omlaag gegaan, omdat vorig jaar bleek dat 

het gereserveerde bedrag niet volledig ingezet hoefde te worden. Het budget wat 

beschikbaar is gesteld voor het eerstejaarsweekend is gelijk gebleven.  

19. Reiscommissie 

Het budget van de Reiscommissie heeft een verhoging van €425 omdat het dagelijks 

bestuur ervoor gekozen heeft haar bedrag aan de reis en aan Itiwana in één keer aan 

Itiwana te geven. Doordat dit bedrag €150 lager ligt is ervoor gekozen dit verlies te 

delen. Hierdoor krijgt de reis €75 minder van het dagelijks bestuur.  

20. Survivalcommissie 

Het budget voor deze commissie is iets naar beneden gegaan omdat dit bedrag 

voldoende was. 

21. Fotocommissie 

De Fotocommissie heeft een klein budget, omdat het vorig jaar gebleken is dat dit 

voldoende was.  

ABONNEMENTEN 

22. Helpdeskcontract PC-Leden 

PC-Leden is het ledenadministratieprogramma dat wordt gebruikt door Itiwana. Dit 

bedrag betreft de jaarlijkse abonnementskosten.  

23. ING 

Dit betreft de transactie- en administratiekosten van onze zakelijke rekeningen bij de 

ING. Het bedrag is €10,- omhoog gegaan, door de jaarlijkse veranderingen in 

abonnementskosten. 

24. Website 

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan mijndomein om de website in de lucht te houden. 
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25. Cameraverzekering 

Wij hebben een doorlopende verzekering voor de camera aangeschaft met vastgestelde 

kosten.  

BESTUUR 

26. Bedankjes commissieleden 

Het bedrag ligt iets hoger dan vorig jaar. Dit met de reden dat we de commissieleden 

niet goed genoeg kunnen bedanken.  

27. Constitutie- en themaborrels 

Het budget is iets lager dan vorig jaar. Dit geld is onder andere bestemd voor 

constitutieborrels zodat het bestuur kan netwerken, banden met andere verenigingen 

kan aanhalen en Itiwana als vereniging kan presenteren. Daarnaast wordt het gebruikt 

voor de themaborrels, om meer mensen naar de borrels te krijgen. Ook willen wij dit 

jaar de thee-en/of-tosti-uurtjes actief houden omdat de reacties daarop positief zijn. 

28. Drukwerk documenten 

Dit betreft ALV-verslagen, agenda’s, inschrijfformulieren, boekenbrieven en andere 

bestuursgerelateerde printopdrachten. Dit bedrag is lager dan vorig jaar, omdat het geld 

dat vorig jaar beschikbaar is gesteld niet volledig is gebruikt. 

29. Kantoorartikelen 

Dit betreft alle kantoorbenodigdheden van Itiwana. Dit bedrag blijft gelijk. 

30. Onvoorziene kosten 

Vanzelfsprekend, zie ook bij inkomsten.  

31. Diversen 

Dit jaar is het budget even groot als vorig jaar. 
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32. ELCID  

Tijdens de introductie van CA-OS tijdens de ELCID worden er een aantal activiteiten 

georganiseerd voor de aankomend eerstejaars. Het zal hierbij gaan om kleine dingen als 

koekjes en thee.  

 
33. Hokmeubilair 

Zie punt 8.  

EXTERN 

34. Contributie LaSSA 

Dit is de jaarlijkse bijdrage aan LaSSA, het overkoepelende orgaan van de 

studieverenigingen antropologie in Nederland. Dit bedrag ligt dit jaar aanzienlijk hoger 

omdat het orgaan hun beleid heeft aangepast er voor heeft gekozen alle bijdragen samen 

te voegen. Daarnaast willen zij het congres verbeteren door daadwerkelijk het geld te 

gebruiken om meer leden te trekken. 

35. WDO 

Er is een verdeelsleutel opgesteld tussen het WDO en Itiwana, gebaseerd op de 

contributie van Itiwana. 

36. ABv 

Itiwana is lid van de Antropologen Beroepsvereniging om contacten te onderhouden 

met het werkveld. Dit is de jaarlijkse contributie. 

37. Kruisposten 

Er komen vaak kosten binnen die weer uitbetaald moeten worden. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld boeken die niet leverbaar zijn. Dit geld wordt echter niet altijd terug 

geclaimd. Hierdoor kunnen er minder uitgaven zijn dan inkomsten, om dit overzichtelijk 

te houden is deze post toegevoegd aan de boekhouding. 
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38. STOP 

Deze contributie is weer her-ingevoerd, vanwege druk vanuit het overlegplatform zelf 

en het vorige bestuur.    

39. FSW 

Vanuit dit budget kan er worden bijgedragen aan activiteiten georganiseerd samen met 

de gangbesturen. 

SPAARREKENING  

Itiwana heeft verschillende spaarplannen lopen om te sparen voor een aantal lange-

termijndoelen. Dit spaargeld staat op de ASN-rekening.  

40. Spaarplan: Hokmeubilair  

Het oude spaarplan voor nieuw hokmeubilair wordt dit jaar uitgegeven aan nieuwe 

archiefkasten. Daarom is een nieuw spaarplan opgezet om toekomstige uitgaven te 

dekken.   

41. Spaarplan: Cameralens 2019/2020 

In hetzelfde bestuursjaar zal een nieuwe cameralens aangeschaft worden, als aanvulling 

op de in dit jaar aangeschafte fotocamera.    

42. Spaarplan: Lustrum 2018/2019 

In het genoemde jaar zal een lustrum georganiseerd worden. Dit bedrag wordt daarvoor 

opgespaard. 

43. Buffer: Om een mogelijke financiële klap aan te kunnen moet de buffer van Itiwana 

worden opgebouwd. Dit jaar wordt er €500,- vrijgesteld voor de buffer, en ik zal 

aanmoedigen dit in de komende jaren ook te doen.  

 


