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VOORWOORD 
 

U staat op het punt het halfjaarlijkse verslag van studievereniging Itiwana te lezen. Een 

beleidsplan is opgesteld en gepresenteerd tijdens de beleids-ALV. Dit verslag betreft een 

overzicht van Itiwana na bijna zeven maanden bedrijvigheid.  

 

Het 24e bestuur en de commissies zijn druk bezig geweest met het realiseren van de 

plannen. Wat is er tot nu toe al gedaan en wat staat er nog op de planning voor het 

komende half jaar? In dit verslag worden alle vragen beantwoord. 

 

Aan de hand van de beleidspijlers heeft ieder bestuurslid geschreven over de plannen 

die hij of zij gemaakt heeft voor het bestuursjaar van 2016/2017. De vorderingen 

worden weergegeven met behulp van een schematisch overzicht.  

 

Namens het 24e bestuur der studievereniging Itiwana, 

 

Lenne Michiels 

Voorzitter 2016-2017 
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VERDELING BESTUUR 

Naam en Functie  Verdeling commissies   

Lenne Michiels 

 

Voorzitter 

 

ICA-Commissie 

 

Contact WDO 

 

Samoa Greeve 

 

Secretaris 

 

Reiscommissie 

  

Caroline Auée 

 

Penningmeester 

 

Survivalcommissie 

 

Itiwana kledinglijn 

 

Renée Mudde 

 

Assessor Onderwijs 

 

Educatiecommissie 

 

Begeleider 

Mentoraat 

 

Lana Lemmers 

 

Assessor activiteiten 

 

Activiteitencommissie 

 

Itiwana kledinglijn 

 

Jorn van Bladel 

 

Assessor activiteiten 

 

Acquisitie & 

Alumnicommissie 

 

LaSSA 

 

Nola der Weduwe  

 

Assessor Publicate 

 

Bulletincommissie 

 

Fotocommissie 

 

Itiwana kledinglijn 
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OVERZICHT COMMISSIELEDEN 
_____________ 

AA-Commissie 

Jorn van Bladel 

Anna van der Laar 

Kirsten Schaap 

  

_____________ 

Educom 

Renée Mudde 

Hente de Ruijter 

Kirsten Schaap 

Marita Klijn 

Zenaïde de Stigter 

 

_____________ 

Acticom 

Lana Lemmers 

Emile Borgts 

Eva Halverhout 

Marita Klijn 

Maurits Guan 

Sam Wisse 

Thomas Pels  

_____________ 

Survivalcommissie 

Caroline Auée 

Daphne de Haan 

Laure Lemeire 

Myrthe van Herk 

Pascal Buuron 

 

_____________ 

Mentoraat 

Bart Oude Kempers 

Laure Lemeire 

Myrthe van Herk 

Suzanne Franken 

Wilke Geurds 

_____________ 

Bulletincommissie 

Nola der Weduwe 

Bart Oude Kempers 

Isabella Prins 

Linde Voorend 

Max Kortekaas 

Stella van Mever 

_____________ 

LaSSA 

Jorn van Bladel 

Jikke Patist 

Sharon Oudejans 

_____________ 

ICA 

Lenne Michiels 

Anne Hogervorst 

Eliza Jordaan 

Marieke Donders 

Marlon Velvis* 

Renske Termeulen 

Saskia Kolster 

Tirza Pulleman 

_____________ 

Fotocommissie 

Nola der Weduwe 

Christien van de Pavert 

Lara Scholten 

Lina de los Rios Torres 

Maurits Guan 

Stella van Mever 

Victoria van den Berg 

Wilke Geurds 

_____________ 

Reiscommissie 

Samoa Greeve 

Charlotte Caljé 

Jikke Patist 

Lara Scholten 

Maarten Teunisse 

Sille Bakker 
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‘VRIENDEN’ VAN ITIWANA 
_____________ _____________  

WOM WDO  

Igor Boog Renée-Louise de Jonge  

Myrtille Depreux Marieke Donders  

Ka-Kin Fung Max Kortekaas  

Noortje Schrauwen Sarah Akhamy  

Liselotte van Dikkelen Elisa Ephraim  

Thijs Jan van Schie Kyra van Meijgaarden  

Rachad Ghaddoura Caroline Auée  

Reinout Meijnen Lenne Michiels  

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   

Lizet Wesselman   

Margot van der Meulen   

Janita Sanderse   

Tessa Kremer   

Jemma Middleton   

Eslin Cohen Stuart   

Maarten Teunisse   
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COMMISSIEBOOM 

Hieronder zie je een afbeelding ter illustratie van de samenwerkingsverbanden en 

commissies van Itiwana. 
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BELEIDSPLAN 

Voor het schetsen van een volledig overzicht in dit verslag staat hieronder het algemene 

gedeelte van het beleidsplan van dit bestuursjaar weergegeven, de beleidsstukken geschreven 

per functie staan verderop gespecificeerd.  

 

BELEIDSPIJLERS 

Tijdens het grondig doornemen van de beleidspijlers van voorgaande jaren hebben wij 

inspiratie opgedaan voor de beleidspijlers van het bestuursjaar 2016/2017. Wij vinden het van 

belang dat Itiwana een studievereniging is waarvan mensen weten waar ze aan toe zijn en 

graag betrokken bij willen zijn. Om deze reden hebben wij gekozen voor de beleidspijlers 

communicatie en innovatie. 

 

COMMUNICATIE 

Dit jaar stellen we binnen Itiwana communicatie centraal. Dit geldt zowel voor binnen het 

bestuur als tussen het bestuur, de leden en alle andere betrokkenen. Door op een gepaste manier 

te communiceren hopen we het laagdrempelige karakter van Itiwana te behouden, maar ook 

professionaliteit uit te stralen waar nodig. 

 

In het bestuur onderling ambiëren we op de hoogte te zijn van elkaars bezigheden zowel binnen 

als buiten het bestuur. Met deze transparante manier van werken hopen wij misverstanden te 

voorkomen en begripvol met elkaar om te kunnen gaan. Door voldoende te evalueren en te 

reflecteren op hoe de samenwerking gaat en of iedereen zijn individuele manier van werken, 

weet ieder bestuurslid waar hij of zij aan toe is en of hij of zij op bepaalde punten kan 

verbeteren. Door deze communicatie ook binnen commissies en richting commissieleden toe te 

passen hopen we dat deze gemotiveerd blijven en zich optimaal in zullen zetten voor Itiwana. 

 

Richting onze leden zal bestuur XXIV een open houding hebben, zodat zij zich welkom voelen in 

het hok, op de borrels en bij activiteiten. Wij denken dat het hok een centrale plaats vormt 

binnen Itiwana. Door ons vast te houden aan het hokschema en het hok ten alle tijden netjes te 

houden, hopen wij dat de leden er graag komen om kennis te maken met elkaar en met ons. 

Tenslotte willen wij iedere commissie en externe partij de kans geven zich voldoende te kunnen 

promoten, zonder dat de leden het overzicht verliezen in de grote hoeveelheden informatie. Dit 
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zullen we doen door de promotie richting onze leden te organiseren. Op deze manier hopen we 

leden een duidelijk overzicht te kunnen geven over wat er komen gaat, zodat ze geïnteresseerd 

blijven in nieuwe activiteiten en niets per ongeluk mislopen. 

 

Concrete stappen voor de beleidspijler Communicatie 

1. Door zowel binnen het bestuur als binnen de commissies voldoende evaluatie-en 

reflectiemomenten in te voeren hopen we dat iedereen zich optimaal in kan blijven zetten voor 

Itiwana. Ook zullen we openstaan voor meningen en tips van de leden en andere betrokkenen. 

2. Door in het bestuur een sterke band te creëren door middel van 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 

3. 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. 

Op deze manier hopen wij dat Itiwana aantrekkelijk blijft voor alle leden en er uiteindelijk meer 

leden actief worden. Dit zullen we onder andere doen door gepaste kleding wanneer nodig, 

door een overeenkomstige handtekening in te stellen wanneer we mailen en ons taalgebruik 

aan te passen aan de contactpersoon. 

4. Met het invoeren van een hok opruimschema hopen we dat het hok het gehele jaar 

geordend en toegankelijk blijft om eventueel werk te kunnen uitvoeren waar concentratie 

voor nodig is. Ook zullen we zorgen dat er tussen tien en vijf uur altijd iemand aanwezig in 

het hok door ons te houden aan het hokschema. 

5. We proberen het hok aantrekkelijk te houden voor de leden door onder andere de ‘quote van 

de dag’ te noteren op het krijtbord, een maandkalender bij te houden op het whiteboard en de 

verjaardagskalender op te hangen. 

6. We willen ook dit jaar de 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. 

7. In het hok zal een promotie agenda komen te liggen. Deze is inzichtelijk en aan te vullen door de 

Itiwana commissies, het WDO en de LaSSA. Op deze manier hopen wij dat de promotie 

overzichtelijk blijft en dat de organisatoren zelf in kunnen zien wanneer er een geschikt moment 

is om de activiteit te promoten. 

8. Daarbij zullen we, om dit overzicht te behouden, de verschillende Facebookpagina’s die de 

commissies van Itiwana kennen verwijderen en enkel activiteiten aanmaken vanuit persoon Iti 

Wana. 

9. Om te voorkomen dat de inwerking van het bestuur van 2017/2018 gefragmenteerd gebeurt, 

zullen we een gezamenlijke inwerkdag invoeren vooraf aan de zomervakantie zodat de wissel 
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soepel kan verlopen en het duidelijk is wie welke taken uitvoert in de maand september. 

 

INNOVATIE 

In het belang van het voortbestaan van Itiwana zijn creativiteit en innovatie van belang. Om 

succes te behouden dienen bestaande ideeën geëvalueerd en zo nodig aangepast te worden 

naar de wens van de leden. We vinden het belangrijk dat het bezoeken van Itiwanaborrels en 

activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk is voor ieder lid. Hiervoor is het van belang dat we niet 

alleen openstaan, maar ook op de hoogte zijn van de wensen van de leden. We proberen de 

leden dan ook toegankelijke manieren te geven om hun eigen ideeën te communiceren met het 

bestuur. Dit kan zowel door middel van een informeel gesprek als via schriftelijke wijze. 

 

Wanneer blijkt dat een activiteit of samenwerkingsverband niet werkt of dat er weinig animo 

voor is willen wij kijken hoe dit anders kan om voor verbetering te zorgen. Itiwana bestaat al 

meer dan 20 jaar en in die tijd heeft het veel verandering doorgemaakt maar zijn er zeker ook 

tradities ontstaan. Als bestuur zijn wij van mening dat het oorspronkelijke karakter van 

Itiwana; laagdrempelig, toegankelijk, educatief en bovenal gezellig, behouden dient te worden. 

Indien Itiwana op de nieuwe lichting leden beter aanspraak kan maken door een verandering in 

bestaande gebruiken, zullen wij dit onderzoeken en proberen met een plan te komen waarin 

alle leden, jong en oud, zich vertegenwoordigd voelen. 

 

Concrete stappen voor de beleidspijler Innovatie 

10. Door in te spelen op de resultaten van de enquête, die vorig jaar verspreid is onder onze 

leden, hopen we de juiste balans tussen educatieve, feestelijke en andere gewenste 

activiteiten te vinden. Ook zullen we dit jaar weer een enquête versturen zodat we ons 

kunnen richten op de meest recente behoeften van de leden. Daarbij zullen we 

gedurende het jaar met onze leden in gesprek gaan voor eventuele opmerkingen en 

ideeën. 

11. Dit jaar willen we gelegenheden waar leden hun ideeën kwijt kunnen promoten. Zo zal 

er bijvoorbeeld weer aandacht worden besteed aan ‘idee@itiwana.org’. Ook zal er een 

‘ideeënbus’ buiten het hok worden gehangen waar leden wanneer gewenst volledig 

anoniem hun meningen en ideeën kwijt kunnen. 

12. Door actief gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram en Snapchat zullen we 

zo vaak mogelijk bereikbaar zijn voor de leden. Ook proberen we op deze manier 

evenementen extra te promoten en kansen te bieden voor de leden om hun mening te 

geven. 
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13. Om te zorgen dat de nieuwe ideeën uitvoerbaar blijven voor het bestuur en het optimale 

uit de samenwerking met LaSSA te halen, is er besloten twee Itiwanaleden die niet in het 

bestuur zitten in het landelijke LaSSA bestuur te plaatsen. We hopen op deze manier op 

twee terreinen winst te behalen. Zie bijlage 1: ‘Samenwerking LaSSA – Bestuur XXIV’ 

(pagina 65). 

14. We willen proberen de oudere en internationale leden te betrekken bij Itiwana. 

Hiervoor zullen we proberen de Itiweek ook onder de masters te verspreiden en zoveel 

mogelijk relevante informatie ook in het Engels beschikbaar te stellen. 

15. Daarnaast willen we proberen een goedkopere drukker te vinden en kijken we naar de 

mogelijkheden het Bulletin digitaal te krijgen. 
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ALGEMEEN 
 

Itiwanabestuur XXIV 

Bestuur 2016-2017 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV  

COMMUNICATIE  

1. Evaluaties en reflectie   

2. In het bestuur een sterke band creëren  

3. Professionaliteit uitstralen  

4. Invoeren hok opruimschema   

5. Aantrekkelijk maken van het hok  

6. Thee-uurtjes en tosti-uurtjes  

7. Invoeren promotie agenda  

8. Facebookpagina’s ordenen  

9. Inwerkdag invoeren  

INNOVATIE  

10. Gebruik maken en verspreiden van equête  

11. Idee@itiwana.org promoten en ideeënbus ophangen  

12. Actief gebruik sociale media  

13. Itiwanaleden in het LaSSA bestuur  

14. Oudere en internationale leden betrekken   

15. Goedkopere drukker en mogelijkheden Bulletin digitaal  

 
 

Voldaan  

Nog niet voldaan  

Nog mee bezig  

Niet in beleidsplan  

 
NB: Bovenstaande legenda zullen we hanteren gedurende het hele verslag.   

mailto:Idee@itiwana.org
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Communicatie  

1. Binnen het bestuur evalueren we iedere bestuursvergadering de evenementen van die 

week. Ook hebben we al twee evaluatie vergaderingen gehad. Binnen de commissies 

zoekt ieder bestuurslid het juiste evaluatie moment voor reflectie en evaluatie. Verder 

proberen we met onze leden in gesprek te gaan over hun mening over de promotie, 

activiteiten, borrels  en tijdschriften.  

2. Om een sterke band binnen het bestuur te creëren proberen we regelmatig af te spreken 

buiten de bestuurszaken om. Daarbij hebben we met de ouders van Nola geluncht toen 

zij in Nederland waren en zijn we op bestuursweekend langs alle andere ouders gegaan. 

Op deze manier leren we elkaar steeds beter kennen, begrijpen we elkaar steeds een 

beetje beter en hopen we positiviteit uit te stralen richting de leden.  

3. In de afgelopen zeven maanden heeft het bestuur zich zo gepast mogelijk opgesteld. Zo 

gebruikt iedereen een zelfde handtekening tijdens het mailen, dragen we onze bestuur 

jasjes en vesten indien nodig en communiceren we zoveel mogelijk  op een gewenste 

manier. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsmomenten of juist informele activiteiten 

zoals borrels.  

4. Er is een hok opruimschema ingevoerd waarbij ieder bestuurslid twee weken heeft om 

verschillende taken uit te voeren. Wanneer dit niet volledig binnen de tijd wordt gedaan 

wordt er van de bestuursgenoot verwacht dat deze trakteert en het  in de dagen na de 

twee weken doet. Op deze manier hopen we het schoonmaken behapbaar en enigszins 

leuk te houden.  

5. De ‘quote van de dag’ wordt niet dagelijks maar zeer regelmatig veranderd. Daarbij 

worden de quotes ook op memoblaadjes op het prikbord bevestigd. De maandkalender 

op het whiteboard wordt iedere maand geüpdatet en er is een verjaardagskalender 

gecreëerd en opgehangen in het hok.  

6. In de weken dat er geen borrel is wordt er op woensdagen ofwel een tosti- ofwel een 

thee-uurtje georganiseerd. Vooral de tosti-uurtjes zijn populair. Ook minder actieve 

leden komen hier op af, wat ons de mogelijkheid geeft in contact met hen te komen.  

7. We merken dat de promotie agenda niet consistent genoeg gebruikt wordt. We zijn aan 

het brainstormen voor eventuele andere mogelijkheden om de promotie te reguleren. 

Dit zullen we dit jaar nog niet invoeren, maar we zullen het als advies doorgeven aan het 

volgende bestuur. 

8. De commissiepagina’s waar we toegang tot hadden zijn verwijderd en alle activiteiten 
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worden aangemaakt vanuit het account van Itiwana als bestuur. Verder hebben we een 

openbare Itiwana pagina gemaakt zodat we ook voor extern geïnteresseerde vindbaar 

zijn op Facebook. Hier zullen enkel berichten door het bestuur op geplaatst worden en 

promoten we alleen de openbare activiteiten.  

9. We zijn bezig met het voorbereiden van de bestuursoverdracht, echter hebben we hier 

nog geen concrete plannen voor gemaakt.  
 

Innovatie 

10. We gebruiken de resultaten van de enquête van Bestuur XXIII. Zo proberen we 

grootschalige activiteiten te organiseren en onderhouden we de sociale platformen. Op 

onze eigen enquête hadden we respons van 57 leden. Uit de enquête van dit jaar is nog 

extra gebleken dat de leden het liefst via Facebook, praatjes in het college en de Itiweek 

op de hoogte worden gebracht van de activiteiten en dat de hoeveelheid activiteiten over 

het algemeen als precies goed wordt ervaren. We proberen dit echter in combinatie met 

de promotieagenda nog iets strakker te krijgen, maar zoals eerder aangegeven zijn we 

hier nog niet volledig tevreden over.  

11. Idee@itiwana.org is in het begin van het jaar in de Itiweek aan nieuwe leden bekend 

gemaakt. Aangezien we weinig respons krijgen op deze mail lijkt het ons verstandig dit 

nog een keer bekend te maken onder de leden. De ideeënbus is opgehangen naast de 

deur buiten het hok. Ook deze zullen we nogmaals promoten. 

12. De Facebook en Instagram worden actief gebruikt. We merken dat het onhandig is dat er 

bij Snapchat steeds opnieuw ingelogd moet worden. Dit zorgt ervoor dat dit kanaal 

minder actief gebruikt wordt. Aangezien Instagram en Facebook momenteel ook de optie 

hebben van live verslaglegging zijn we aan het overwegen of we het gebruik van 

snapchat wellicht moeten stoppen. 

13. Jikke Patist en Sharon Oudejans zitten namens Itiwana in het LaSSA bestuur. We merken 

dat  de communicatie tussen het LaSSA bestuur en Itiwana beter kan. Desondanks 

proberen we regelmatig te evalueren en elkaar te ondersteunen wanneer nodig.   

14. De Itiweek wordt onder de masters verspreid en ook de flyer wordt in het Engels 

uitgebracht. Verder hebben we ons gezicht laten zien tijdens een borrel van de masters 

en zijn er verschillende scriptie colleges bezocht voor de promotie.  

15. We hebben een contract getekend met een nieuwe drukker, namelijk Drukbedrijf. We 

kunnen nu zowel het Bulletin als de ICA in kleur drukken. Ook zijn de eerste mailtjes 

voor het digitaliseren van het Bulletin verstuurd. Op het eerste mailtje is al door 30 

mensen gereageerd. We hopen dat iedereen uiteindelijk het Bulletin in de vorm die zijn 

of haar voorkeur heeft kan ontvangen. 

mailto:Idee@itiwana.org


 

14 
 

VOORZITTER 
 

Lenne Michiels 

Voorzitter 2016-2017 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Centraal aanspreekpunt zijn   

2. Onderhouden externe contacten  

3. Beheren van het e-mailadres voorzitter@itiwana.org  

4. Contactpersoon WDO en LaSSA  

5. Voorzitter ICA commissie  

6. Representatief zijn  

Communicatie 

1. Eerlijk en open zijn in voorbeeldfunctie   

2. Evaluatiemomenten organiseren  

3. Aanwezigheid activiteiten en hok  

4. Presentatie van Itiwana waarborgen  

5. Communiceren inhoud externe overlegorganen   

6. Promotieplanner bijhouden  

7. Opstellen als vertrouwenspersoon  

8. Bestuursoverdracht reguleren  

Innovatie  

9. Ondersteunen bij nieuwe ideeën  

10. Borrels extra aantrekkelijk maken  

11. Quote van de dag updaten  

12. Resultaten van de enquête doorgeven  

13. Versterken samenwerking met WDO en LaSSA  

 

Algemeen 

1. Ik stel mezelf op als centraal aanspreekpunt door een open houding aan te nemen 

richting de overige bestuursleden en voor Itiwana-leden. Door zelf interesse in hun 

levens te tonen, probeer ik duidelijk te maken dat ze mij altijd over alles aan kunnen 

spreken. Ik probeer op deze manier ook zoveel mogelijk nieuwe gezichten te betrekken 
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bij Itiwana. 

2. Ik ben aanwezig bij de VerO’s en ik onderhoud nauw contact met  het instituut via Anna 

van der Laar. Verder organiseert de faculteit regelmatig bijeenkomsten over 

bijvoorbeeld  het invoeren van nieuwe minoren, een mentorennetwerk en een inclusieve 

leeromgeving. Ik ben hierbij zoveel mogelijk zelf aanwezig te zijn of verwijs een van mijn 

bestuursgenoten door naar de bijeenkomsten. Dit  

3. Ik heb het mailadres geforward naar mijn reguliere emailadres, zodat ik altijd op de 

hoogte blijf van binnenkomende mails.  

4. In het begin van het jaar onderhield ik samen de Penningmeester, Caroline Auée, contact 

met het WDO door aanwezig te zijn bij de vergaderingen en daadwerkelijk taken op me 

te nemen. We merkten echter dat er een overbemanning was binnen het WDO. Wij 

hebben daarom in overleg besloten ons terug te trekken uit de vergaderingen en enkel 

wanneer nodig de overige bestuursleden bij te staan. Met de Itiwanaleden die deel uit 

maken van het LaSSA bestuur proberen Assessor Extern, Jorn van Bladel, en ik 

regelmatig samen te komen om op de hoogte te blijven van hun bezigheden. We merken 

dat dit af en toe nogal stroef loopt. We gaan proberen hier een oplossing voor te vinden.  

5. Als voorzitter van de ICA commissie stuur ik mijn commissie aan. Dit gaat tot op heden 

goed. Ik ben dan ook zeer trots op het eerste resultaat.  

6. Op de gepasseerde voorlichtingsmomenten heb ik of een van de overige bestuursleden 

geprobeerd een zo representatief mogelijk beeld van Itiwana neer te zetten. Dit deden 

we bijvoorbeeld door ons juist te kleden. We proberen dit gedurende het hele jaar door 

te zetten. 

 

Communicatie 

1. Ik zet me in om binnen bestuur zo open en eerlijk mogelijk te communiceren zodat mijn 

bestuursleden dat ook richting mij kunnen doen. Aan de manier waarop wij 

communiceren tijdens vergaderingen en daarbuiten merk ik dat dit werkt. Bovendien 

heb ik al veel gehad aan de tips van mijn bestuursgenoten. Tegelijkertijd stellen we ons 

open op richting tips, vragen en kritiek van leden. Zo hebben we na de kritiek op de flyer 

besloten deze minder af te drukken. 

2. Ik probeer binnen de vergaderingen vaste evaluatiemomenten te organiseren. Eveneens 

hebben we vergaderingen gepland die volledig aan evaluatie gewijd waren.  

3. Ik probeer zo veel mogelijk in het hok en bij activiteiten aanwezig te zijn. Ik sta achter de 

activiteiten die we organiseren dus dit is absoluut geen straf. Verder is het vaak druk in 

het hok, waardoor dit ideale gelegenheden biedt om met leden in gesprek te gaan over 
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Itiwana.  

4. Wanneer mogelijk stel ik mijn bestuursgenoten op de hoogte van de situatie waarin we 

terecht komen en hoe we ons hierin het beste presenteren. Denk aan 

voorlichtingsmomenten of borrels met de leden of andere verenigingen. Ik merk echter 

dat er minder vaak momenten voorkomen waarin dit daadwerkelijk van belang is. Wel 

attenderen we elkaar erop wanneer het handig kan zijn om ons kenbaar te maken als 

bestuur door bijvoorbeeld onze vesten of jasjes te dragen.  

5. Wanneer ik bijvoorbeeld weer een VerO heb bijgewoond of in gesprek ben geweest met 

student-lid, Anna van der Laar of de studenten ambassadeur voeg ik hierover een puntje 

toe in de eerstvolgende BV. Ik bespreek kort wat er besproken is om mijn 

bestuursgenoten op de hoogte te stellen van wat er gaande is in de externe organen met 

betrekking tot Itiwana. 

6. We merken dat de promotieagenda na januari minder actief wordt gebruikt. We zoeken 

nu naar een mogelijk alternatief welke we waarschijnlijk enkel als advies aan volgend 

jaar door kunnen geven.  

7. Ik probeer mijn bestuursgenoten te enthousiasmeren door vergaderingen zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Ik neem bijvoorbeeld snacks mee, houd mijn eigen 

enthousiasme niet in en te benadruk wat we allemaal al bereikt hebben. Daarbij probeer 

ik in vergaderingen momenten in te stellen waarbij iedereen ook zijn of haar 

persoonlijke situatie kan uiten mocht hier behoefte aan zijn. Wanneer iemand liever één 

op één met me praat stel ik me hier ook voor open.  

8. We zijn momenteel aan het brainstormen over hoe we de wissel aanpakken. Ook noteer 

ik punten welke mogelijk een toevoeging zijn aan het draaiboek voor mijn opvolger. 

Verder heb ik op dit punt nog geen actie ondernomen, omdat dit nog niet van toepassing 

is.  

 

Innovatie 

9. Ik ondersteun mijn bestuursgenoten bij nieuwe ideeën. Zo is er een initiatief gekomen 

vanuit twee docenten om een symposium te organiseren en bedenken we nieuwe opties 

voor eventuele alumni en acquisitie mogelijkheden. Ondanks dat dit niet mijn functie is 

stel ik me open om hierbij te helpen of het te verwerken in de agenda voor de 

bestuursvergadering. 

10. Tot nu toe hebben we voor iedere borrel een ‘thema’ kunnen bedenken. Ik probeer mijn 

bestuursgenoten tijdig te laten nadenken over een nieuw thema. We merken dat op 

verschillende borrels de opkomst hoog was. Ik onderhoud daarbij direct contact met 
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onze vaste barman op woensdag. Hij licht ons toe of het nodig is dat er iemand van ons 

hem ondersteunt achter de bar. We hebben afgesproken dat dit dan tot uiterlijk twaalf 

uur duurt omdat onze deal tot twaalf uur loopt. 

11. Ik merk dat ik niet de enige ben die het updaten van ‘quote van de dag’ op zich neemt, 

hier dragen ook andere aan bij. We zijn verder ook niet helemaal consequent in het 

updaten van de quote. Wel hebben we er voor gekozen om geen namen bij de quotes te 

schrijven omdat het dan teveel in-group zou kunnen worden. 

12. Ik heb de resultaten van voorgaande enquête bekend gemaakt onder mijn 

bestuursgenoten en samen met Secretaris, Samoa Greeve, een nieuwe enquête 

verzonden. Hiervan heb ik de opvallendste punten doorgegeven aan mijn 

bestuursgenoten. Echter heb ik hier nog geen concreet verslag over geschreven. Dit zal ik 

zo snel mogelijk doen. 

13. Ik merk door mijn betrokkenheid bij het WDO, Itiwana automatisch op de hoogte is van 

georganiseerde activiteiten. Met het LaSSA bestuur loopt de communicatie niet optimaal. 

Doordat zowel de Itiwanaleden in het bestuur van de LaSSA niet volledig op de hoogte 

zijn van de gang van zaken binnen Itiwana en vice versa loopt de communicatie stroef. 

We zoeken naar oplossingen hiervoor en discussiëren of het verstandig is deze vorm 

over te dragen op volgend bestuur. 
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SECRETARIS 
 

Samoa Greeve 

Secretaris 2016-2017 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Ledenbestand bijhouden     

2. Notuleren bij bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergaderingen     

3. Schriftelijke en digitale post verwerken     

4. Archief bijhouden     

5. Voorzitter Reiscommissie     

6. Vicevoorzitter     

7. Medebeheerder Itiwanarekening     

8. Vriendenbestand Facebookaccount bijhouden     

Communicatie 

1. Aanwezigheid in het hok    

2. Aanwezigheid bij activiteiten   

3. Communicatie en betrokkenheid binnen bestuur   

4. Bereikbaarheid voor commissie en bestuur   

5. Betrokkenheid leden van alle jaarlagen  

6. idee@itiwana.org beheren  

Innovatie 

7. Eventuele kritiek omzetten in verbetering  

8. Back-up PC-leden maken  

9. Archief inzichtelijk maken  

10. Archief digitaliseren  

11. Ledencategorie derdejaars updaten  

12. Enquête afnemen  

  

mailto:idee@itiwana.org
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Algemeen 

1. Het bijhouden van het ledenbestand verloopt soepel. Ook slaag ik er tot nu toe goed in 

om mijn mede bestuursgenoten binnen enkele dagen van lijsten met namen en 

mailadressen van leden te voorzien als zij hierom vragen.  

2. Het notuleren tijdens bestuursvergaderingen gaat voorspoedig, ik slaag er elke week in 

om de notulen en actiepunten dezelfde dag voor de rest van het bestuur beschikbaar te 

stellen. Dit geldt ook voor de Algemene Leden Vergadering.  

3. Het bijhouden van schriftelijke en digitale post verloopt goed. Het postvakje wordt 

regelmatig geleegd. Alle relevante mail wordt beantwoord en belangrijke e-mails 

worden gearchiveerd. 

4. Het archief bijhouden gaat naar tevredenheid, alle belangrijke documenten worden 

bewaard in de archiefkast.  

5. Mijn functie als voorzitter van de Reiscommissie wordt tot nog toe met goed gevolg 

uitgevoerd. 

6. Mijn functie als vicevoorzitter heb ik tot nu toe naar behoren vervuld. Ik heb de 

voorzitter vervangen bij vergaderingen of andere verplichtingen als dit nodig was en 

mijn raad en mening uitgesproken over meerdere kwesties.  

7. Mijn verantwoordelijkheid als medebeheerder van de Itiwanarekening heb ik tot op 

heden met succes gedragen, door bijvoorbeeld een kascontrole uit te voeren voordat de 

officiële kascommissie dit deed. 

8. In het geval van nieuwe vriendenverzoeken op Facebook controleer ik of deze persoon 

lid is, zo niet dan laat ik hen weten hoe ze zich alsnog in kunnen schrijven. Bij nieuwe 

inschrijvingen stuur ik een vriendschapsverzoek naar deze persoon.  

 

Communicatie 

1. Ik houd mij aan de hokdiensten en ben daarbuiten ook in het hok te vinden, ik probeer 

anderen uit te nodigen ook van het hok gebruik te maken en stel mij aanspreekbaar op 

als ik er zit. 

2. Ik ben zoveel mogelijk aanwezig op alle activiteiten die gerelateerd zijn aan Itiwana, 

LaSSA en WDO en stel mij open voor contact met leden en externen.  

3. Met de rest van mijn bestuur communiceer ik bijna elke dag over algemene 

bestuurstaken en mijn commissie. Verder houd ik bij waar zij mee bezig zijn, zowel bij 

Itiwana als daarbuiten. 

4. Bereikbaar zijn voor mijn commissieleden en de rest van het bestuur lukt prima. 

5. Vanuit mijn bestuursfunctie lukt het mij om studenten van alle studiejaren te bereiken. 
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Het blijkt echter lastig om de leden van alle jaarlagen onderling met elkaar in contact te 

brengen op activiteiten, met het bestuur kijken wij naar hoe dit beter kan.  

6. Idee@itiwana.org wordt niet gebruikt, daarom hebben we nu een brievenbus buiten het 

hok zodat leden en anderen op een meer laagdrempelige manier ideeën kunnen 

aandragen.  

 

Innovatie 

7. Ik sta open voor kritiek en neem dit mee in mijn overwegingen over hoe ik dingen beter 

of anders kan doen. 

8. Ik heb samen met Jorn, Assessor Extern, een back-up gemaakt van PC-leden op een 

externe opslag en een draaiboek gemaakt van deze procedure voor mijn opvolger.  

9. Het inzichtelijk maken van het archief voor leden is nog niet in grote mate gebeurd, er 

zijn oudere bulletins en ICA’s op de promotiekist gelegd maar dit kan ik nog uitgebreider 

doen en meer zichtbaar maken. 

10. Er wordt op toegezien dat al het promotiemateriaal van de commissies door de 

promotieleden in de Public DFS wordt opgeslagen in de commissiemap zodat het online 

bewaard blijft, dit verloopt soepel. 

11. Door een lijst bij het secretariaat aan te vragen van alle studenten die momenteel 

ingeschreven staan voor de bachelor heb ik kunnen nagaan wie nog tot de categorie 

derdejaars behoort en niet tot de master of alumnicategorie en ik heb dit aangepast in PC 

leden en in de maillijsten voor de Itiweek. Het ledenbestand is hierdoor weer up to date.  

12. De enquête is opgesteld en onder de leden verspreid via de mail. Er is veel respons op 

gekomen en de resultaten zijn doorgegeven aan de voorzitter. 

 

  

mailto:Idee@itiwana.org
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PENNINGMEESTER 
 

Caroline Auée 

Penningmeester  2016-2017 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKS VERSLAG 

Algemeen 

1. Het beheren van de ING-, ASN- en SAP- rekening  

2. Het bijhouden van de financiële administratie  

3. Het opstellen van een begroting en adviesbegroting  

4. Kascontrole in samenwerking met de kascommissie  

5. Contributie incasseren  

6. Contact onderhouden met de commissiepenningmeesters & WDO  

7. Commissievoorzitters betrekken  

8. Hoofdverantwoordelijke kledinglijn  

9. Survivalcommissie leiden  

Communicatie 

10. Bestuursgenoten betrekken in financiële beslissingen  

11. Contact blijven houden met commissiepenningmeesters  

12. Commissievoorzitter inzicht geven in de financiële bestanden   

13. Openstaan voor vragen en feedback omtrent financiële administratie  

14. Survivalcom evaluatiemomenten/ openstaan voor vragen  

15. In hok en bij activiteiten aanwezig zijn  

Innovatie 

16. Financiële mogelijkheid tijdschriften/ nieuwe drukker  

17. Openstaan voor ideeën kledinglijn leden  

18. Openstaan voor ideeën van leden m.b.t. de inhoud van survivalweekend   
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Algemeen 

1. Het bijhouden van de rekeningen is samen met punt 2 een van mijn hoofdtaken. Ik kijk 

bijna iedere dag op de rekening en samen met punt 2 en dat ga ik voortzetten. 

2. Aangezien het bijhouden van de financiële administratie samen met punt 1 mijn 

hoofdtaken zijn, heb ik deze actief uitgevoerd en zal ik dat ook blijven doen. 

3. De begroting van dit jaar was bij onze Beleids-ALV al af, de adviesbegroting zal bij de 

Wissel-ALV gepresenteerd worden. Deze zal ik al wel eerder dan de Wissel-ALV met 

de nieuwe penningmeester bespreken. 

4. De eerste kascontrole zal worden uitgevoerd door de kascommissie. 

5. De contributie dit jaar is via automatische incasso geïncasseerd. Echter zijn er dit jaar 

veel leden bij wie de automatische incasso in september is mislukt. Ik heb nog steeds 

mail contact met enkele leden met betrekking tot de contributie die nog moet worden 

voldaan voor dit verengingsjaar. 

6. Het contact met de commissie penningmeesters verloopt goed en wil ik graag 

voortzetten. 

7. Elke keer dat ik een commissie penningmeester heb ingewerkt heeft de voorzitter van 

die commissie erbij gezeten of heb ik apart met de voorzitter naar het financiële 

bestand gekeken, zodat deze voorzitter ook de financiën in de gaten kan houden, en ik 

niet alleen de penningmeesters moet aanspreken wanneer nodig. 

8. De kledinglijn is rond de tijd van de halfjaarlijkse alv bijna uit, als eindverantwoordelijke 

zal ik zorgen dat deze kledinglijn goed verloopt. 

9. Het leiden van de commissie gaat naar mijn mening prima, we zijn druk bezig met de 

planning van het survivalweekend. 

  

Communicatie 

1. Ik heb mijn bestuursgenoten gevraagd naar hun mening, bijvoorbeeld indien er nieuwe 

kosten zouden worden gemaakt, om zodoende hen te betrekken bij de financiële 

beslissingen waar ik eindverantwoordelijk voor ben. 

2. Ruim van tevoren heb ik de commissie penningmeesters een mail toegestuurd, een 

reminder voor de halfjaarlijkse ALV, met het commissiedraaiboek erbij. Net voor de 

halfjaarlijkse ALV heb ik met alle commissiepenningmeesters samen gezeten om het 

afgelopen half jaar te evalueren en hun financiële bestand door te nemen. 

3. Ik heb de commissievoorzitters inzicht gegeven in het financiële bestand van de 

commissie. Tevens heb ik aan hen gevraagd of zij nog vragen hebben en/of 

opmerkingen.  
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4. Ik sta open voor vragen en/of opmerkingen vanuit de leden rondom de financiële 

administratie.  

5. Binnen de Survivalcom gaat het prima. Ik heb aangegeven dat ik open sta voor 

feedback en vraag regelmatig hoe de commissieleden het vinden tot dan toe. 

Tegelijkertijd eten we regelmatig met elkaar, om zodoende de band binnen de 

commissie te versterken.  

6. Ik ben zo veel mogelijk bij Iti-drinks, tosti- & thee-uurtjes en Iti-activiteiten aanwezig 

te zijn van mijn bestuursgenoten. Tevens ben ik met regelmaat in het hok te vinden 

voor koffie en (eventuele) vragen. 

 

Innovatie 

7. Ik ben bezig  met de  financiële mogelijkheden van de tijdschriften omtrent de 

digitalisering ervan. In de eerste plaats  kijk ik naar het Bulletin. Tegelijkertijd hebben 

we een contract getekend bij Drukbedrijf.  

8. Ik heb diverse leden aangehoord en geluisterd naar hun commentaar met betrekking 

tot de kledinglijn. Dit zal ik eveneens doen bij de volgende kledinglijn. 

9. Ik ga, buiten de enquête om, met de commissie samen nog meer kunnen vragen aan 

leden wat ze verwachten van het survivalweekend.  
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ASSESSOR ONDERWIJS 
 

Renée Mudde 

Assessor Onderwijs 2016-2017 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Contact onderhouden met studenten omtrent de boekenactie  

2. Contact onderhouden met de docenten omtrent de boekenactie  

3. Contact onderhouden met Studystore  

4. Voorzitter zijn van de Educom en begeleiden van het Mentoraat  

5. Beheren van de Instagram   

Communicatie 

1. Communicatie met Studystore  

2. Openheid naar mijn bestuur  

3. Transparantie naar mijn commissies  

4. Openheid naar de leden  

 5. Professionaliteit uitstralen  

 6. Aanwezigheid bij activiteiten  

 7. Bestuurstraining terug laten komen in mijn functie   

 8. Aanwezigheid in het hok   

 9. Overdracht opvolger   

Innovatie 

 10. Boekenactie September   

 11. Samenwerking Nina Osterhous-Simic omtrent boekenactie  

 12. Nieuwe activiteiten Educom  

 

 

Algemeen 

1. De boekenactie van het tweede semester is goed verlopen. Alle studenten waren op tijd 

voorzien van alle informatie. Ik was bereikbaar via mijn emailadres 

onderwijs@itiwana.org en heb alle vragen en problemen zo goed mogelijk behandeld.   

2. Het contact met de docenten is goed verlopen. Ik heb van alle docenten op tijd de 

boekenlijst gekregen, waardoor de bestellijst op afgesproken datum is ontvangen door 
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Studystore. 

3. Het contact met Studystore verliep in het begin wat stroef door persoonlijke 

omstandigheden van mijn contactpersoon. Inmiddels is er een nieuw contactpersoon en 

verloopt de communicatie voorspoedig. 

4. Voorzitter zijn van de Educom en begeleiden van het Mentoraat gaat goed. 

5. Ik houd de instagram van Itiwana goed bij. 

 

Communicatie 

1. Ik heb al mijn vragen gecommuniceerd met Studystore en ervoor gezorgd dat ik ook al 

hun vragen heb beantwoord. 

2. Ik heb mijn bestuur altijd overal bij betrokken. Op die manier weten zij waar ik aan toe 

ben. 

3. Ik heb mijn commissies op de hoogte gehouden van relevante beslissingen die door het 

bestuur zijn genomen, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.  

4. Ik heb mij opengesteld voor ideeën, tips en kritiek van leden.  

5. Ik heb mij professioneel gedragen door onder andere op tijd te komen bij mijn 

vergaderingen, voorbereid te zijn en door op tijd en op een formele wijze mijn emails te 

beantwoorden.  

6. Ik ben bij alle Itiwana activiteiten aanwezig geweest voor zover ik dat kon. 

7. Ik heb met de bestuurstraining mijn bestuur beter leren kennen, wat de samenwerking 

binnen ons bestuur heeft verbeterd.  

8. Ik ben vaak aanwezig in het hok en zorg er met regelmaat voor dat het opgeruimd is. 

9. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. 

 

Innovatie 

10. De boekenactie van september is nog niet geweest. 

11. De boekenactie van februari is soepel verlopen en alle docenten hebben op tijd 

geantwoord. Ik zal voor de komende boekenactie in september kijken of een 

samenwerking met Nina het verloop van de boekenlijst opstellen nog soepeler kan laten 

verlopen. 

12. Ik heb met de Educom mijn best gedaan innoverende activiteiten te verzinnen en zal 

mijn best doen dit het komende halfjaar door te zetten. 
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ASSESSOR ACTIVITEITEN 
 

Lana Lemmers 

Assessor Activiteiten 2016-2017 

 
BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Verzorgen van de niet-studiegerelateerde activiteiten met de Acticom     

2. Het plannen van tien Acticomactiviteiten     

3. Contact met andere verenigingen     

4. Leden aantrekken voor activiteiten d.m.v. laagdrempeligheid en succes    

5. Beheren van de Instagram    

Communicatie 

1. Eerder opgedane ervaring gebruiken    

2. Evalueren met de Activiteitencommissie   

3. Ontspannen sfeer Acticom   

4. Openstaan voor feedback van leden   

 5. Aanwezigheid in het Hok   

 6. Delegeren taken Acticom   

Innovatie 

 7. Laagdrempelige activiteiten organiseren   

 8. Creatief zijn met de Acticom   

 9. Informele sfeer Acticom   

 10. Aanwezigheid van leden bij borrels en activiteiten reguleren   

 11. Promotie derdejaars   

 

Algemeen 

1. Tot nu toe hebben we met de Acticom vijf activiteiten georganiseerd. Deze zijn goed 

verlopen. Voor meer informatie zie de verslagen die te vinden zijn onder het verslag van 

de Acticom. 

2. Naast dat er al vijf activiteiten zijn geweest, hebben we voor de rest van het jaar ook alle 

activiteiten vastgesteld. Dit betreft de activiteit zelf en de week waarin deze plaatsvindt. 

Deze planning verloopt goed. 

3. Er staat ook dit jaar een evenement op de planning waarbij de Activiteitencommissie een 
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activiteit organiseert met een andere vereniging. Deze vereniging moet nog bepaald 

worden. Verder organiseer ik met drie andere bestuursleden van de gangverenigingen 

het FSW feest. 

4. Door onze eerste activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden, wilden wij zoveel 

mogelijk leden aantrekken en op deze manier laten zien waar Itiwana voor staat. 

Hierdoor wilden we de leden enthousiast maken om zo ook naar onze andere activiteiten 

te komen. Ik denk dat dit gelukt is want nieuwe leden die aan het begin van het jaar naar 

de activiteiten kwamen, zien we nu nog steeds regelmatig. 

5. Ik ben dit jaar medeverantwoordelijke voor de Instagram van Itiwana. De Instagram 

loopt erg goed en er wordt genoeg gepost. Het lijkt me leuk om er zelf nog wat meer mee 

bezig te zijn. 

 

Communicatie 

1. Door mijn ervaring als lid van de Acticom in het jaar 2015-2016, heb ik rekening kunnen 

houden met een aantal obstakels die we vorig jaar zijn tegengekomen. Deze ervaringen 

probeer ik bij alle activiteiten toe te passen. Een voorbeeld hiervan is dat we goed op tijd 

een locatie voor het gala konden vaststellen om mogelijke stress te voorkomen. 

2. Na elke activiteit vergadert de Acticom om te evalueren hoe deze activiteit verlopen is. 

De punten waar we op dat moment mee komen worden gebruikt voor de volgende 

activiteit of voor een activiteit in het volgende jaar. 

3. Naar mijn gevoel heerst er op het moment een ontspannen sfeer binnen de Acticom. 

Iedereen voelt zich vrij om zijn mening te uiten en hier wordt dan ook naar geluisterd. 

4. Ik probeer zoveel mogelijk met leden van Itiwana in gesprek te gaan over de activiteiten 

die wij organiseren om erachter te komen wat zij vinden dat beter kan of juist goed 

vinden gaan. Hierdoor heb ik al meerdere ideeën binnengekregen voor eventuele 

activiteiten en verbeterpunten van de activiteiten die al geweest zijn. 

5. In de pauze, na college en tijdens mijn hokdiensten ben ik in het hok aanwezig. Ik vind 

echter dat ik er nog wat vaker kan zijn. 

6. Het delegeren van taken binnen de Acticom gaat naar mijn mening goed. Ik probeer de 

taken altijd eerlijk te verdelen en houd rekening met de voorkeuren van de 

commissieleden en hoeveel een commissielid op zich wil nemen. Iedereen heeft altijd 

iets te doen. 
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Innovatie 

7. De eerste activiteiten waren laagdrempelig, zoals de filmavond en het running dinner. 

Leden werden ontvangen onder een ontspannen sfeer. Ook zijn er dit jaar weer een gala 

en een bandjesavond georganiseerd wegens het succes in voorgaande jaren. 

8. Samen met de Acticom proberen we de meest originele activiteiten te bedenken om 

zoveel mogelijk leden naar een activiteit te trekken. Naast dat er een aantal reeds 

bestaande activiteiten overeenkomstig waren met voorgaande jaren, hebben we ook 

leuke nieuwe activiteiten georganiseerd zoals het running dinner en het Thrift Shop 

feest. 

9. We proberen onze vergaderingen vaak zo te plannen dat we met elkaar kunnen eten. Dit 

doen we dan telkens bij iemand anders thuis. Op deze manier worden de vergaderingen 

niet alleen in formele sfeer gehouden, maar ook in informele. Hierdoor leren we elkaar 

beter kennen en wordt de samenwerking beter. 

10. De activiteiten die we tot nu toe hebben georganiseerd na januari zijn het Thrift Shop 

feest, de bandjesavond en de liftdag. De opkomst voor de activiteiten was vrij hoog, dus 

ik denk dat we met de Acticom met succes hebben gezorgd voor activiteiten die veel 

mensen trekken.  

11. Onder de derdejaars activiteiten promoten gaat moeizaam omdat deze zelden allemaal 

bij elkaar zitten. Wel hebben we een aantal keer kunnen promoten bij het scriptiecollege 

van de derdejaars, en zijn we in galakleding langs het college van een aantal minor 

studenten geweest. Daarnaast proberen we via Facebook groepen zoveel mogelijk 

studenten te bereiken. 
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ASSESSOR EXTERN 
 

Jorn van Bladel 

Assessor Extern 2016-2017 

 
BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Contact onderhouden met bestaande sponsoren en koude acquisitie lopen     

2. Ondersteunen, voorzitten en opleiden van de AA-commissie     

3. Organiseren van alumniactiviteiten     

4. Contact onderhouden met het bestuur van de LaSSA     

5. Begeleiden van vertegenwoordigers van Itiwana binnen de LaSSA     

6. Leidinggeven en ontwikkelen van de Lassagroep     

Communicatie 

1. Opzetten van een systeem om alle samenwerkingen overzichtelijk te maken        

2. Onderhouden van het contact met alumni   

3. Onderhouden band LaSSA bestuur  

4. Reflecteren op de Lassagroep   

5. Professioneel opstellen     

6. Leren gebruik te maken van kritiek     

7. Contact onderhouden met leden     

Innovatie 

8. Reflecteren AA- activiteiten  

9. Volledig functioneel krijgen van een CRM systeem  

10. Reflecteren op andere aanpak LaSSA bestuur  

Niet in beleidsplan 

11. Bekijken huishoudelijk reglement  

12. Kijken naar de mogelijkheden rondom het drukken verenigingsbladen  

13. Bekijken van besparingsmogelijkheden rondom ledenbestand  
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Algemeen 

1. Het onderhouden van het contact met bestaande sponsoren en het lopen van acquisitie is 

goed gegaan. Twee bestaande sponsoren hebben een doorlopend contract getekend. 

Hierdoor is er 850 euro aan acquisitie contracten ondertekend. 

2. Het ondersteunen, voorzitten en opleiden van de AA-commissie verloopt redelijk tot 

goed. Het daadwerkelijk lopen van acquisitie door de commissieleden blijkt moeizaam 

doordat ze niet bevoegd zijn contracten te tekenen en niet op de hoogte zijn van alle 

processen binnen de vereniging wat ervoor zorgt dat het moeilijk is om mogelijkheden 

voor acquisitie te bedenken. Hun bijdrage aan de nieuwsbrief en activiteiten voor alumni 

blijkt echter zeer waardevol. 

3. Het organiseren van de alumniactiviteiten verloopt goed. De eerste activiteit was  een 

succes en het organiseren van de tweede activiteit is in haar eindfase. 

4. Het onderhouden van het contact met het LaSSA bestuur en Itiwana zou beter kunnen. 

Omdat de LaSSA op dit moment onafhankelijk handelt van haar onderliggende 

verenigingen is het een uitdaging om een duidelijk overzicht te houden van wat zowel de 

LaSSA als Itiwana wil. 

5. De begeleiding van de vertegenwoordigers van Itiwana binnen de LaSSA verloopt 

momenteel op dezelfde manier als de communicatie, het is lastig voor de 

vertegenwoordigers om de doelen van Itiwana in te schatten omdat ze niet volledig op 

de hoogte zijn van de gang van zaken binnen Itiwana. 

6. Ik heb dit jaar enkel van de Lassagroep gebruik gemaakt om de openbare activiteit 

vanuit Itiwana te promoten. Zo zijn we naar de borrel van Djembé gegaan. Verder heb ik 

zo goed als geen gebruik gemaakt van de Lassagroep. Dit komt omdat de promotie van 

de activiteiten vanuit het LaSSA bestuur behoort te komen en ik merkte dat de 

communicatie met enkel het Itiwana bestuur genoeg was. Daarnaast is het moeilijk om 

de Lassagroep als commissie een activiteit te laten organiseren omdat het gala al de 

LaSSA activiteit is vanuit Itiwana. Daarbij is de Lassagroep niet ingeslagen is als 

commissie en heeft dus ook geen financiële middelen om een mogelijke activiteit op te 

zetten, noch namens Itiwana een financieel risico kan nemen. 

 

Communicatie 

1. Dit jaar is er veel tijd gestoken in het opzetten van een systeem om de samenwerkingen 

en acquisitie overzichtelijk te maken. Er is gekozen voor een gratis implementatie van 

SuiteCRM, een programma dat gebruikt kan worden om alle data omtrent acquisitie 

overzichtelijk te maken. Dit programma is volledig operationeel, er moet echter bij de 
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overdracht aan het nieuwe bestuur en de commissie duidelijk uitgelegd worden over de 

functionaliteit van dit programma.  

2. Het contact onderhouden met alumni is een doorlopend proces dat naar mijn mening 

goed gaat, het gebruik van LinkedIn zou verbeterd kunnen worden, maar de 

alumninieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd en de alumni worden ook via een 

geadresseerde brief op de hoogte gehouden van alumniactiviteiten. 

3. In het begin van het jaar is afgesproken dat het contact met de Itiwanaleden in het LaSSA 

Bestuur wordt onderhouden doordat zij na iedere vergadering de notulen door zouden 

sturen en ons zouden updaten van de lopende zaken. Zoals uit punt 4 en 5 blijkt verloopt 

gaat dit nog niet optimaal.  

4. Het originele plan was dat de Lassagroep gebruikt zou worden voor het promoten van 

LaSSA activiteiten. Echter blijkt dat, omdat de promotie van LaSSA via de Itiwana 

Facebook gaat, deze taak voornamelijk uitgevoerd wordt door het Itiwana bestuur. Naar 

mijn mening vraagt het aansturen van een niet-commissie meer tijd dan wanneer 

bestuursleden deze promotie uitvoeren. 

5. Door correct Nederlands te gebruiken en te kiezen voor een professioneler vocabulaire is 

het makkelijker om acquisitie te lopen en een professionele opstelling richting externe 

partijen te waarborgen.  

6. In de bestuurstraining en uitgebreide vergaderingen die XXIV heeft heb ik geleerd beter 

gebruik te maken van (opbouwende) kritiek en zo mijn taken beter uit te voeren. 

7. Ik onderhoud contact met de leden door een open houding in het hok en tijdens 

activiteiten wanneer mogelijk. Ook zijn er bij de eerste alumni activiteit verschillende 

leden aanwezig geweest.  

 

Innovatie 

8. Reflecteren op de gang van zaken binnen acquisitie en de AA-commissie is een lopend 

proces. De eerste reflectie vergadering zal plaatsgevonden hebben vóór de halfjaarlijkse 

ALV maar nog niet vóór het schrijven van dit stuk, om deze reden kan ik hier nu nog geen 

uitspraken over doen. 

9. Voor het volledig functioneel krijgen van een CRM systeem, heb ik gekozen voor een 

gratis systeem. Dit programma is op dit moment volledig functioneel, er hoeft alleen nog 

gekeken worden naar de precieze toepassingen die dit systeem gaat hebben.  

10. Dit jaar is ervoor gekozen om geen Itiwana bestuursleden in de LaSSA te zetten. Hier 

moet op gereflecteerd worden met de vertegenwoordigers van Itiwana in de LaSSA. met 

Voorzitter, Lenne Michiels en lid van de Lassacongrescommissie, Thomas Pels, ben ik 
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hierover met de Itiwanaleden in het LaSSA-bestuur in gesprek gegaan.  Het lijkt ons 

verstandig richting het einde van het jaar nogmaals te reflecteren op de huidige opzet.  

 

Niet in beleidsplan 

11. We zijn aan het kijken naar de invulling die we aan een huishoudelijk reglement kunnen 

geven. We verwachten dat dit niet zal lukken binnen ons bestuursjaar, maar zullen onze 

bevindingen zeker doorgeven aan volgens bestuur. 

12. Sinds dit jaar heeft Itiwana een nieuwe drukker, deze is goedkoper en levert betere 

kwaliteit dan de oude drukker. Dit heeft gezorgd voor een besparing op het drukken van 

het bulletin en de ICA en heeft er ook voor gezorgd dat het Bulletin in kleur afgedrukt 

kan worden. 

13. Er wordt gekeken naar een situatie waarin het ledenbestand in het CRM systeem 

bijgehouden kan worden, zodat er kosten bespaart kunnen worden. We zijn hier echter 

nog enkel over aan brainstormen. Mocht het een mogelijk succes zijn dan zouden we 

graag opnieuw willen bespreken tijdens de Wissel ALV. 
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ASSESSOR PUBLICATIE 
 

Nola der Weduwe 

Assessor Publicatie 2016-2017 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. De informatie stromen die Itiwana bezit zo goed mogelijk synchroniseren     

2. Het beheren van de verschillende media van Itiwana     

3. Het bijhouden van de overige media     

4. Media aan elkaar koppen door middel van links     

5. Toezien op de geplaatste berichten in de Facebookgroep van Itiwana     

6. Promoten van de tweede Facebookpagina van Itiwana: Dumpiwana     

7. Contact onderhouden met de promotieleden van de commissies  

8. Het beheren van de promotie binnen Itiwana     

9. Het maandelijkse activiteitenoverzicht op de Facebookpagina up-to-date houden  

10. Het promotiehoekje in het Hok en het prikbord op de gang bijwerken  

11. Algemene Itiwana-posters maken     

12. Maandelijkse flyers maken en uitdelen  

13. Beheren Instagram en Snapchat  

Communicatie 

1. Alleen berichten vanuit bestuur, faculteit of instituut sturen met Facebookaccount      

2. Thema borrels promoten   

3. Goede communicatielijn open houden naar onze leden  

4. Instagram en Snapchat accounts wekelijks bijhouden   

5. Posters en maandelijkse flyers over onze activiteiten maken     

6. Maandelijks activiteiten overzicht plaatsen op de Itiwana website     

7. Foto’s verspreiden via Facebook groep Itiwana     

8. publicatie@itiwana.org account promoten    

9. Oproep om input van leden te vergroten  

10. Bereikbaarheid op Itiwana website  

11. Itiwana website promoten, met name alle stagemogelijkheden.  

mailto:publicatie@itiwana.org
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12. Om feedback vragen over alle Itiwana media platformen  

13. In februari Itiwana veel promoten  

14. Actief en goed gebruik van promotie agenda  

15. Tosti- en thee-uurtjes uitgebreider in de Itiweek promoten  

Innovatie 

16. Promotie agenda bijhouden  

17. Snapchat en Instagram bijhouden   

18. Langs master colleges gaan  

19. Itiweek naar 1ste, 2de, 3de, ouderejaars, minoren, pre-master en master studenten 

sturen 

 

20. Poging opstellen almanak  

 
 

Taken 

1. De Itiwana website is dit jaar wat later geweest met het updaten van de agenda dan de Facebook 

pagina en de flyers. Hier zal ik beter opletten en ik zal ervoor zorgen dat deze updates beter 

synchroniseren. Dit zou opgelost kunnen worden door de updates in te plannen in mijn agenda 

en door een lijstje bij te houden van alle platformen waarop gepost moet worden. 

2. Ik ben actief bezig geweest met het beheren van de verschillende media van Itiwana en zal hier 

zo mee doorgaan. 

3. Het bijhouden van de overige media hangt deels samen met het eerste punt. Alhoewel de stages 

altijd up-to-date zijn, loopt de agenda op de website vaak een beetje achter. 

4. Wanneer er links aanwezig zijn, zet ik deze zowel in de Itiweek als op Facebook. 

5. Het toezien op de geplaatste berichten binnen de Facebook groep van Itiwana verloopt goed en 

wordt goed bijgehouden. 

6. De Dumpiwana pagina is aan het begin van het jaar in de Itiweek gepromoot en deze pagina 

wordt goed gebruikt. 

7. Contact onderhouden met de promotieleden van de commissies verloopt over het algemeen goed 

en soepel. Soms krijg ik stukjes later dan de deadline of helemaal niet binnen. Dit zou misschien 

beter gaan als ik nogmaals met de commissies spreek over de deadlines. Ook zou ik een vaste 

email maken die ik naar de promotie leden van de commissies op stuur als reminder. 

8. Aan het begin van het jaar is publicatie@itiwana.org gepromoot onder de leden en commissies. 

Het beheren van de promotie loopt goed. 

9. Het maandelijkse activiteitenoverzicht op de Facebookpagina up-to-date houden zou beter 

kunnen in verband met het eerste punt; de synchronisatie van het uploaden van de maandelijkse 

mailto:publicatie@itiwana.org
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agenda. 

10. Ik ben met het promotiehoekje in het hok en het prikbord op de gang, samen met mijn 

bestuursgenoten, actief bezig. De commissies houden dit zelf ook bij. 

11. De algemene Itiwana posters zijn voor zowel het eerste semester als voor het tweede semester 

gemaakt en opgehangen. 

12. Onze maandelijkse flyers lopen goed, echter zijn er moeilijkheden geweest met het promoten 

hiervan bij de derdejaars, waardoor deze voortaan in de privégroep van de derdejaars geplaatst 

zullen worden. Tevens hadden veel leden commentaar over de kwestie van papier verspillen 

door het printen van deze flyers. We hebben hiervoor gezocht naar een alternatief. Afgelopen 

keren hebben we 20 geprinte flyers in het hok gelegd en een grote (A4) flyer buiten het hok 

opgehangen. Tegelijkertijd zullen we experimenteren met op welke manier we de flyer het beste 

kunnen promoten.  

13. Het Instagram account loopt goed. De Snapchat loopt niet zo soepel en wordt niet goed 

bijgehouden omdat het uitloggen en inloggen hiervan onhandig is. 

 

Communicatie 

1. Het hele bestuur is actief bezig met het versturen van berichten vanuit bestuur, faculteit of 

instituut met het Itiwana Facebookaccount en dit zullen we voortzetten. 

2. De thema borrels worden goed van te voren gepromoot als activiteiten en de thema’s zijn 

gevarieerd.  

3. Er is in het begin van het jaar gepromoot voor publicatie@itiwana.org en sommige leden maken 

hier ook gebruik van om niet-Itiwana activiteiten te promoten.  

4. De Snapchat en Instagram worden niet wekelijks bijgehouden. Voor Instagram is wekelijks 

bijhouden teveel en voor Snapchat is het inloggen en uitloggen een probleem. Er werd een 

voorstel gedaan om een oude telefoon te gebruiken als Snapchat telefoon om zo dit probleem op 

te lossen. 

5. Ik ben actief bezig geweest met het maken van posters en maandelijkse flyers voor onze 

activiteiten en ik zal dit voortzetten. 

6. Het plaatsen van een  overzicht m.b.t. maandelijks activiteiten op de Itiwana website hangt 

samen met het eerste punt en wordt daar toegelicht. 

7. Foto’s verspreiden via de Facebook groep van Itiwana loopt goed en dit zal ik voortzetten.  

8. Het publicatie@itiwana.org account is in het begin van het jaar gepromoot onder onze leden. 

9. De oproep om input van leden te vergroten staat in de Itiweek, de flyer en op onze Facebook 

pagina.  

10. Op de website staat dat ik me, als Assessor Publicatie, bezighoud met de media van Itiwana en 

mailto:publicatie@itiwana.org
mailto:publicatie@itiwana.org
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dat ik bereikbaar ben voor leden, hier ben ik actief mee bezig en ik zal zo doorgaan.  

11. Alhoewel de stagemogelijkheden op de website goed en actief bijgehouden worden, zijn onze 

leden hier niet altijd goed over geïnformeerd. Ik ga een oproep op Facebook plaatsen als er 

nieuwe stage mogelijkheden op de website staan.  

12. Ik houd me bezig met feedback over alle Itiwana media platformen en ik zal om feedback van 

mijn bestuursgenoten, commissieleden en leden blijven vragen. 

13. Er is wel gepromoot in Februari, maar niet zoveel als ik van tevoren had bedacht. Dit ging wat 

moeilijker dan verwacht omdat ik er zelf ook nog in moest komen na de maand januari.  

14. We zijn bezig met het actief en goed gebruik maken van de promotie agenda, maar we merken 

dat het niet altijd bijgehouden wordt onder de verschillende commissies. We zouden hiervoor 

nogmaals de commissies er op kunnen wijzen het gebruik van de promotie agenda goed bij te 

houden. 

15. Ik ben actief bezig met het promoten van de tosti- en thee-uurtjes in de Itiweek en ik zal zo 

doorgaan.  

 

Innovatie 

16. We zijn bezig met het actief en goed gebruiken van de promotie agenda, maar we merken dat het 

niet altijd bijgehouden wordt onder de verschillende commissies. We zouden de commissies 

nogmaals kunnen wijzen op het gebruik van de promotie agenda, in de hoop dat ze deze 

bijhouden. 

17. Er zijn tot nu toe geen Engelstalige masterstudenten die lid zijn waarvoor een aparte nieuwsbrief 

gemaakt moet worden. 

18. Ik ben nog niet langs de masterstudenten gegaan om Itiwana en onze activiteiten te promoten. 

Wel ben ik langs de master borrel gegaan om hier Itiwana te promoten, echter hebben we 

hierdoor geen nieuwe leden gekregen. Ik zal daarom nog bij de master studenten gaan promoten. 

19. Ik ben actief bezig met het versturen van de Itiweek naar 1ste, 2de, 3de, ouderejaars, minoren, 

pre-master en master studenten en ik zal dit voortzetten. 

20. Een poging tot het opstellen van een Itiwana almanak loopt goed, we hebben al een aantal 

stukken binnen en de foto’s worden eveneens maandelijks bijgewerkt. Hier zal ik ook mee 

doorgaan het komende semester en tijdens de zomer (de almanak wordt begin volgend studiejaar 

uitgebracht).  
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COMMISSIES 
 

De voorzitters van de Itiwana-commissies hebben verslagen over de resultaten van activiteiten 

van het afgelopen halfjaar opgesteld. Ook komen de functieverdelingen binnen de commissies en 

verslagen van het werkproces aan bod. De verslagen zijn hieronder te lezen. 

 

AA-COMMISSIE 
 

Commissieleden Functie 

Jorn van Bladel Voorzitter, Penningmeester 

Anna van de laar Algemeen lid 

Kirsten Schaap Algemeen lid 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Communicatie 

1. Zelfstandig taken uitvoeren   

2. Gebruik maken van een CRM-Systeem   

3. Evaluatie   

4. Professionele communicatie  

5. Communicatie binnen en buiten commissie    

6. Doelen AA-commissie behalen   

Innovatie 

7. Transparante werkwijzen   

8. Vergaderingen en een open houding voor reflexiviteit  

9. Integriteit en communicatie waarborgen    

 

 

COMMUNICATIE 

1. Het zelfstandig uitvoeren met taken buiten acquisitie gaat goed. De commissieleden 

hebben weinig sturing nodig en na een vergadering worden taken snel uitgevoerd. 

Zelfstandig acquisitie lopen blijkt moeilijker omdat commissieleden niet op de hoogte 
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zijn van alle lopende processen binnen Itiwana, hierom is het moeilijker in te schatten 

waar acquisitiemogelijkheden liggen. Daarnaast hebben commissieleden geen 

bevoegdheid tot het tekenen van contracten en kunnen zij dus geen toezeggingen doen 

tijdens het contact met bedrijven. 

2. Gebruik maken van een CRM-Systeem is vooral nuttig bij het lopen van acquisitie, aan 

het begin van dit jaar ging dit vooral met ProRelations erg goed. Na het implementeren 

van het nieuwe systeem zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen geweest met betrekking 

tot acquisitie, maar uit de test periode met ProRelations lijkt de bijdrage van een CRM-

systeem lucratief.  

3. De eerste evaluatievergadering heeft op het moment dat ik dit schrijf nog niet 

plaatsgevonden maar zal ten tijde van de halfjaarlijkse ALV wel plaatsgevonden hebben. 

4. Om professionele communicatie te waarborgen gaat  alle communicatie vanuit de 

commissie volgens de email: extern@itiwana.org om een professionele uitstraling te 

waarborgen. 

5. De communicatie binnen de commissie kan soms beter. Doordat alle commissie leden 

een drukke agenda hebben schieten er soms ook dingen bij in. We proberen dit te 

verbeteren. 

Contact met alumni gaat voornamelijk via de nieuwsbrief waarvan er twee uitgebracht 

zijn. Daarnaast zijn de alumni ook via een geadresseerde brief op de hoogte gesteld van 

de eerste alumni activiteit en willen we dit ook voor de tweede alumni activiteit 

realiseren. 

Het contact met de leden kan lopen via verschillende kanalen. We hebben echter weinig 

feedback ontvangen. Ook zijn we helaas nog niet tot het verspreiden van een enquête 

voor alumni gekomen.  

6. In het begin van het jaar heb ik verschillende doelen voor de AA-commissie opgesteld: 

- Het acquisitie target van 710 euro is gehaald in de vorm van afgesproken contracten. 

- We zijn nog bezig met het kijken naar de mogelijkheden van het behalen van de 

persoonlijke doelen van de commissieleden. 

- De eerste alumniactiviteit is georganiseerd, dit betrof een lezing van Igor boog met 

aansluitend een borrel. De tweede alumniactiviteit zal bestaan uit een rondvaart 

over de Leidse grachten in combinatie met een borrel, deze zal in mei plaatsvinden 

- We werken met behulp van een CRM-systeem.  

 

 

 

mailto:extern@itiwana.org
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INNOVATIE 

7. Het verdelen van de taken binnen de commissie gaat gemakkelijk omdat er bij het 

opstellen van de commissie geen vaste taken omschreven zijn, dit betekent dat elk 

commissielid uitvoert wat op dat moment het beste uitkomt. 

8. Helaas hebben we een periode gehad waarin het vergaderen en open openstellen niet 

voldoende is gelukt. Ik ga hier in samenwerking met de commissie aan werken. 

9. De eerste evaluatievergadering heeft op het moment dat ik dit schrijf nog niet 

plaatsgevonden maar zal ten tijde van de halfjaarlijkse ALV wel plaatsgevonden hebben. 

Daarbij probeer ik ook met mijn mede bestuursgenoten te reflecteren op hoe de 

begeleiding van de AA-commissie gaat en eventueel verbetert kan worden.  

 

Overzicht resultaten 

 

Lezing Igor Boog 

Datum 1 maart 2017 

Tijdstip 19:00 

Locatie Odessa 

 

Aantal 

bezoekers 

 

10 alumni + 5 leden 

Verslag De activiteit was geslaagd, er waren ongeveer 10 alumni wat een goede 

opkomst betekent. Er werd een lezing gehouden door Igor boog waarna 

de bezoekers vragen konden stellen. De activiteit liep over in een borrel.  

 
Geplande activiteiten:  

- 13 mei:  Rondvaart door de Leidsche grachten. 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Commissieleden Functie 

Lana Lemmers Voorzitter 

Sam Wisse Secretaris 

Maurits Guan Penningmeester 

Emile Borgts Promotie 

Eva Halverhout Algemeen lid 

Marita Klijn Algemeen lid 

Thomas Pels Algemeen lid 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Communicatie 

1. Evalueren met het bestuur    

2. Taakverdeling van de commissieleden   

3. Promotie   

 4. Input leden d.m.v. enquête   

Innovatie 

 5. Gezellige sfeer binnen Acticom d.m.v. eigen activiteiten  

 6. Hoeveelheid activiteiten  

 7. Input mogelijkheden leden  

 8. Variatie activiteiten  

 9. Eindfeest  
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Communicatie 

1. Tot nu toe zijn alle activiteiten die ik met de Acticom heb georganiseerd ook geëvalueerd 

binnen het bestuur. Op deze manier heeft de Acticom ook input van buiten de commissie 

om activiteiten te verbeteren.  

2. Tijdens de vergaderingen worden de taken voor de volgende activiteit altijd verdeeld. De 

commissieleden kunnen zelf aangeven wat zij op zich willen nemen. Wanneer er taken 

verschoven moeten worden, wordt dit uitgebreid besproken en wordt er gezocht naar 

een oplossing. 

3. Ik ben van mening dat onze promotie tot nu toe goed gaat. Voor elke activiteit is er op 

tijd een evenement op Facebook geplaatst en een poster opgehangen. Er worden vaak 

updates geplaatst in het evenement en er wordt gepromoot tijdens college. De promotie 

kan misschien nog verbeterd worden door persoonlijk contact. 

4. Er is dit jaar weer een enquête onder de leden verspreid. Uit deze enquête kwam naar 

voren dat het gewaardeerd werd als er eerder dan twee weken van tevoren wordt 

gepromoot en daarnaast blijkt dat feestjes en lezingen de meest favoriete activiteiten 

zijn. Hier proberen wij rekening mee te houden wanneer wij onze activiteiten 

organiseren. 

 

Innovatie 

1. Ik ben met de Acticom op dit moment bezig met het plannen van een gezamenlijk uitje. 

We hebben al wel vaak samen gegeten, maar dit ging altijd gepaard met een vergadering 

of het was vooraf aan een activiteit. 

2. We hebben in dit jaar tien activiteiten gepland. Ik denk dat dit een goede beslissing is 

geweest omdat we nu net als vorig jaar genoeg tijd hebben om met de commissie elke 

activiteit zo goed mogelijk voor te bereiden. 

3. We krijgen de meeste feedback en input van de leden via persoonlijk contact. Omdat de 

postbus nog niet zo lang buiten het hok hangt, hebben we nog geen ideeën of kritiek via 

deze weg gekregen. Dit zou nog gepromoot kunnen worden. 

4. Er is genoeg variatie in onze activiteiten; we hebben een ‘chill’ activiteit georganiseerd, 

namelijk de filmavond, een actieve activiteit, namelijk de bandjesavond en er komt nog 

een docentenactiviteit. 

5. We zijn op dit moment al bezig met het eindfeest te organiseren omdat we hier een grote 

activiteit van willen maken en we dit extra willen promoten. Het feest zal plaatsvinden in 

week 24. 
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Overzicht resultaten 

 

Filmavond Pyjama Party 

Datum  20 oktober 2016 

Tijdstip  18:30 uur 

Locatie  Het hok 

Aantal  23 

bezoekers   

Verslag  Het was een erg geslaagde activiteit. Van tevoren konden de leden 

  kiezen welke films ze zouden willen zien. De meeste mensen waren in 

  

pyjama. Er was genoeg popcorn en chocolademelk, en nadat de film was 

afgelopen werd er nog een tijdje gedanst. We keken Charlie en de 

chocoladefabriek. 

   

Running Dinner 

Datum  17 november 2016 

Tijdstip  18:00 uur 

Locatie  Verschillende locaties, namelijk huizen van Itiwana leden 

   

Aantal  21  

bezoekers   

Verslag  Dit was een originele activiteit waar veel mensen erg enthousiast over 

  

waren. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn wegens persoonlijke 

omstandigheden, maar ik heb   

  

begrepen van de commissie dat de activiteit goed verlopen is doordat de 

commissieleden goed hun taken uitgevoerd hebben. Er waren wat 

complicaties bij het contact met één van de kokers maar dit werd erg snel 

opgelost. Desondanks was het een groot succes. 



 

43 
 

   

Gala  

Datum 16 december 2016 

Tijdstip 22:00 

Locatie Quintus 

Aantal Ongeveer 120 

bezoekers  

Verslag Het Gala was dit jaar in Quintus. Omdat er vorig jaar veel moeite was met 

het vinden van een locatie, waren we al vroeg begonnen met 

 

zoeken. De kaartjes waren dit jaar minder duur maar daar tegenover stond 

dat er geen open bar was. Wel hebben we de eerste 50 gasten een drankje 

aangeboden. De promotie voor het gala en het aankleden van de locatie is 

ook goed gegaan. Uiteindelijk was het een erg geslaagde avond. 

 

 

Thrift Shop Party 

Datum 2 februari 2017 

Tijdstip 22:00 

Locatie Café de Eeuwige Student 

  

Aantal Ongeveer 50 

bezoekers  

Verslag Om alle leden weer enthousiast te maken na de inactiviteit van de 

vereniging in januari wegens veldwerk, hadden we een feest   

   georganiseerd. Het was de bedoeling dat iedereen tweedehands kleding 

 aandeed die je dan onderling kon ruilen. Dit zorgde voor veel plezier. 

 Bovendien hadden wij kleding ingezameld die je ook aan kon trekken. Het 

 was een zeer geslaagd feest en mensen waren enthousiast over het thema. 

  Overgebleven kleding hebben we naar het Leger des Heils gebracht. 
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Bandjesavond 

Datum 3 maart 2017 

Tijdstip 19:00 

Locatie Studio de Veste 

Aantal 53 

bezoekers  

Verslag Dit jaar hebben we weer een bandjesavond georganiseerd. Er waren in 

totaal acht optredens, van zowel leden als niet leden. Deze groepjes 

bestonden uit echt bandjes, maar ook de Acticom en het bestuur 

hebben opgetreden. Samen met de Reiscommissie heeft de Acticom 

hapjes gemaakt die typisch waren voor het land waar we heen gaan 

met de reis. Uiteindelijk is er €205,- opgehaald voor een goed doel dat 

tijdens de reis bezocht zal worden. Het bedrag is helaas lager 

uitgevallen dan voorgaande jaren. Dit komt omdat de er minder entree 

is gevraagd. We willen aan de volgende acticom dan ook adviseren 

weer gewoon €5,00 euro te vragen. 

 

Liftdag 

Datum 8 april 2017 

Tijdstip 09:30 

Locatie Verzamelen bij Lammenschans, eindpunt Giethoorn 

Aantal 

bezoekers 

20 

Verslag Verslag volgt 

 

Geplande activiteiten: 

- Kroegenjacht: week 17 (Datum en locatie nader te bepalen) 

- Docentenactiviteit: 7 juni 2017 naast het USC 

- Eindfeest: week 24 (datum nader te bepalen) in de Eeuwige Student 

- Wisselfeest: (datum en locatie nader te bepalen) 
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BULLETIN 
 
 Commissieleden   Functie  

    
Nola der Weduwe  Hoofdreadacteur/ Lay-outredacteur 

   

Linde Voorend  Secretaris/ Redacteur 

   
Bart Oude Kempen  Eindredacteur 

   

Stella van Mever  Eindredacteur 

   
Isabelle Prins  Lay-outredacteur/Redacteur 

   

Max Kortekaas  Redacteur 

      

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKS VERSLAG  

Communicatie  

1. Inspelen op vraag leden   

2. Leden betrekken door hen stukjes te laten schrijven   

3. Inhoud vergroten m.b.v. verschillende leden   

4. Toestemming vragen voor het gebruik van foto’s   

5. Wekelijkse bijeenkomsten   

6. Werkverdeling gelijk houden   

7. Inwerken van lay-out redacteur en ondersteunen tijdens proces   

8. Reflectie tijdens vergaderingen   

9. Aparte vergadering om werkproces door te spreken   

10. Contact persoon tussen bestuur en commissie   

11. Openstaan voor kritiek van leden en deze meenemen in de evaluatie   

12. Schema voor het redigeren van artikelen   

Innovatie  

13. Secretaris zal verslag schrijven voor het jaarverslag  

14. Opzoek naar een nieuwere en goedkopere drukker  

15. Nieuwe rubrieken introduceren  

16. Investeren in de lay-out  

17. Plan voor het digitaliseren van het Bulletin  
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Communicatie 

1. We luisteren naar de suggesties van leden. Dit is tijdens het maken van het eerste 

Bulletin goed gegaan en we zullen dit voortzetten. 

2. De communicatielijn tussen de leden en het Bulletin verloopt goed. Dit zullen wij 

voortzetten. 

3. Wij hebben in het eerste en tweede Bulletin goed gekeken naar de diversiteit van 

leden en we zullen dit bijhouden bij de volgende uitgaven van het Bulletin. 

4. Tot nu toe zijn de foto’s die we gebruikt hebben van Mediawana genomen. Bij het 

gebruik van andere foto’s hebben wij om toestemming gevraagd. Dit zullen wij ook 

doen bij de volgende uitgaven van het Bulletin. 

5. Het wekelijks bijeenkomen was moeilijk te plannen en wij als commissie merkten 

dat wij wekelijks niet veel nieuws te melden hadden. De vergaderingen worden nu 

met meer ruimte ertussen gepland.  

6. De verdeling tussen de verschillende leden van de commissies loopt goed, ook als 

een commissielid aangeeft dat zij het druk zal hebben, verdelen we de taken anders. 

Dit zullen wij zo blijven doen. 

7. De lay-out redacteur is ingewerkt en ik zal haar, Isabella Prins, ook mijn hulp blijven 

aanbieden tijdens het maken van de lay-out voor het Bulletin. 

8. Tijdens de meeste vergaderingen reflecteren wij op hoe het gaat, dit zullen wij 

blijven doen in de toekomst. 

9. Wij hebben het werkproces besproken na de eerste uitgave van het Bulletin, echter 

was dit geen extra vergadering. Het was een normale Bulletin vergadering waarna 

wij door zijn gegaan op het brainstormen over de volgende uitgaven.  

10. De communicatielijn tussen het bestuur en het Bulletin, via mij als Assessor 

Publicatie, verloopt goed. Hier zullen wij ook mee doorgaan. 

11. Wij staan open voor kritiek van beiden; de leden en het bestuur. Dit nemen wij mee 

in het proces van het maken van het Bulletin en dit zullen wij ook blijven doen. 

12. We maken actief gebruik van het redigatie/rubrieken schema. Dit zullen wij ook 

blijven doen. 
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Innovatie 

13. De secretaris houdt notities bij waarin staat wat gebruikt kan worden voor het 

jaarverslag, dit is echter geen uitgebreid verslag en kan aangepast worden.  

14. Wij hebben een nieuwe drukker gevonden.  

15. We hebben een lijst met nieuwe rubrieken en hebben in de eerste uitgave van het 

Bulletin ook een deel van deze nieuwe rubrieken gebruikt. Dit blijven we doen bij de 

volgende uitgaven van het Bulletin. 

16. De lay-out redacterus zijn druk bezig met het aantrekkelijk maken van de lay-out. Ze 

zullen er bij de komende uitgaven aan blijven werken. 

17. Het plan voor de digitalisering van het Bulletin is gemaakt en in proces.  

 

Overzicht resultaten 
 

Bulletin Traditie 

Datum  Januari/Februari 2017 

Oplage 240 

Pagina’s  28 

Verslag Een nieuwe lay-out is gecreëerd door Isabella Prins en Nola der 

Weduwe. We hebben een creatieve rubriek toegevoegd; in 

iedere uitgave wordt een nieuwe creatieve manier van schrijven 

toegepast. Deze uitgave was later dan verwacht uitgebracht 

door problemen met de drukker.  

 
 

Bulletin Vrijheid 

Datum  April 2017 

Oplage 240 

Pagina’s  28 

Verslag Het hele Bulletin wordt in kleur gedrukt en zal een papiertje 

bevatten waarin uitleg gegeven wordt over de digitalisering van 

het Bulletin  

 
 

Geplande uitgaven: 

- Juni 2017 (thema: n.t.b., oplage: 240, pagina’s: 28) 

- September 2017 (thema: n.t.b., oplage: 240, pagina’s: 28) 
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EDUCATIECOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie 

Renée Mudde Voorzitter 

Marita Klijn Secretaris 

Hente de Ruijter Penningmeester 

Kirsten Schaap Promotie 

Zenaïde de Stigter Promotie 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Communicatie 

1. Open houding     

2. Betrokken bij mijn commissie     

3. Professionaliteit omtrent organisatie activiteiten     

4. Professionaliteit omtrent de commissie     

5. Aanwezigheid bij activiteit     

Innovatie 

6. Activiteiten in het Engels   

7. Promotie  

8. Samenwerking externe verenigingen of bedrijven    

9. Carrière gerichte activiteiten  

 

Communicatie 

1. In de commissie is een open houding aangenomen tegenover elkaar, waarbij we open 

staan voor ideeën en kritiek.  

2. Iedereen is betrokken bij mijn commissie, de samenwerking is goed verlopen tijdens het 

organiseren van onze activiteiten.  

3. De commissie stelt zich professioneel op ten tijde van de organisatie van de activiteit en 

tijdens de activiteit zelf. 

4. De commissie handelt zo professioneel mogelijk, we houden de vergaderingen echter 
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ook gezellig door bijvoorbeeld samen te eten. 

5. We zorgen dat de commissie altijd zo compleet mogelijk is tijdens de activiteiten en 

vergaderingen.  

 

Innovatie 

6. Wij hebben geen Engelstalige activiteiten georganiseerd, omdat wij geen Engelstalige 

leden hebben. We zullen kijken of de activiteiten eventueel in het Engels kunnen, 

mochten er komend halfjaar Engelstalige leden bijkomen.  

7. Wij hebben een promotielid in zowel het eerste als tweede jaar, verder zorgen wij voor  

promotie op de Facebookpagina, in de flyer en in de Itiweek. Daarnaast zullen wij ook 

posters maken voor onze activiteiten. 

8. Wij zijn bezig met het organiseren van een activiteit in samenwerking met het instituut 

van CA-OS en wij zijn bezig met een activiteit met Staatsbosbeheer. Verder hebben wij 

een activiteit gehad in samenwerking met het LAK.  

9. Wij zullen het komende halfjaar kijken naar de mogelijkheden voor activiteiten die meer 

carrièregericht zijn.  

 

Overzicht activiteiten 

 

Antropologen houden van Israël 

Datum  8 december 2016 

 

Tijdstip  19:00 

 

Locatie  De Eeuwige Student 

 

Aantal 

bezoekers 

 

16 

Verslag Tijdens deze eerste activiteit van de Educom is er een pubquiz 

georganiseerd met als thema “Antropologen houden van Israël”. 

Geïnspireerd door het programma “Ik hou van Holland”. Het doel van 

de avond was de kennis over Israël testen en zo de deelnemers nieuwe 

feitjes te leren over Israël. De quiz werd gespeeld in twee groepen die 

tegen elkaar konden strijden door zoveel mogelijk antwoorden goed te 

hebben. De laatste mogelijkheid om punten te verdienen was door het 

maken van hummus. De twee teams kregen allebei toegang tot de 
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ingrediënten en moesten daar binnen 10 minuten goede en lekkere 

hummus mee weten te maken. De winnaar werd bepaald door het 

proeven van de hummus door leden van de Educom. Het winnende 

team kreeg aan het einde een prijs. 

 

Tentamentraining Sociale Theorieën  

Datum  21 december 2016 

 

Tijdstip  15:00 - 17:00 

 

Locatie FSW, 5A23 

 

Aantal 

bezoekers 

 

45 

Verslag Dit college gegeven door tweedejaars studenten en één derdejaars 

student. Het college was bedoeld als training voor het vak sociale 

theorieën van de eerstejaars. Er werden verschillende denkers 

besproken en met elkaar vergeleken zodat de studenten een overzicht 

hadden. Marita Klijn, Kirsten Schaap, Max Kortekaas, Caroline Auée en 

Anneroos Dijkstra besproken allemaal kort een grote denker.  

Tijdens de training was er interactie met de groep studenten en  ze 

konden ook vragen stellen waar we uiteindelijk samen elke keer wel 

uitkwamen.   
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Afrikaanse dans workshop 

Datum  14 maart 2017 

 

Tijdstip  19:30 

 

Locatie Danskelder Lipsius  

 

Aantal 

bezoekers 

 

26 

Verslag Deze workshop hebben wij geregeld via het LAK. Dit is een 

organisatie binnen de universiteit die allerlei workshops aanbiedt en 

ook actief is met theater, zang, dans etc. De workshop was ook open 

voor niet-itiwana leden, dit zou hen dan twee euro kosten. De 

workshop moest echt op tijd beginnen dus hebben we met iedereen 

een kwartier van tevoren afgesproken bij het Lipsius zodat mensen 

genoeg tijd hadden om zich om te kleden. De workshop kon hierdoor 

op tijd beginnen. De zaal was goed gevuld, met name veel eerstejaars. 

Het dansen bleek vrij intensief maar wel ontzettend leuk om te doen 

en goed aan te leren. Iedereen deed goed mee en deed zijn best om er 

iets leuks van te maken. 

 
 
 

Geplande activiteiten: 

- - 1 mei: Excursie met boswachter van Staatsbosbeheer 

- - 10 mei: Docentendebat 
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FOTOCOMMISSIE 
 
 

Commissieleden Functie 

Nola der Weduwe Voorzitter/penningmeester 

Wilke Geurds Promotie en publicatie/activiteiten 

Stella van Mever Activiteiten 

Lara Scholten  Activiteiten 

Maurits Guan  Archivering 

Christien van de Pavert  Promotie en publicatie 

Lina de los Rios Torres  Promotie en publicatie 

Vicky van den Berg  Camera verzorging 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKS VERSLAG 
 

Communicatie 
 

1. Leden betrekken door middel van foto’s    

2. Fotograferen creatief vormgeven     

3. Fotowedstrijd organiseren en twee andere foto-gerelateerde activiteiten     

4. Promotie consistent houden (Mediawana)  

5. Fotocontract ondertekenen door fotocommissie en bestuur     

6. Werkverdeling gelijk houden     

7. Open voor inspraak zoals ideeën en kritiek      

8. Communicatie en verdeling duidelijk houden door middel van een schema     

9. Goede communicatie over het plaatsen van foto’s     

10. Samen naar (Itiwana-)activiteiten om band te versterken     

Innovatie  

11. Naast fotografie ook tijdens activiteiten filmen     

12. Grote activiteiten voor onze leden organiseren     

13. Een Ted Talk organiseren     
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Communicatie 

1. Wij hebben door middel van foto’s maken op activiteiten leden proberen te betrekken 

tot deze activiteiten en er zo voor proberen te zorgen dat de activiteiten aantrekkelijk en 

open vastgelegd worden. Dit zullen wij zo blijven doen. 

2. Wij hebben verschillende manieren verzonnen om het fotograferen zo creatief mogelijk 

vorm te geven. We hebben bijvoorbeeld leuke foto hoekjes gemaakt met zelfgemaakte 

accessoires. Dit blijven wij zo doen. 

3. Dit jaar gaat er geen fotowedstrijd plaatsvinden. Wel hebben wij twee andere foto 

gerelateerde activiteiten georganiseerd.  

4. De promotie, met name het uploaden van de foto’s op Mediawana ging niet altijd heel 

consistent. Hier hebben wij nu een schema voor gemaakt waardoor het duidelijker is 

wanneer er foto’s geplaatst moeten worden.  

5. Alle leden van de fotocommissie en alle bestuursleden hebben een contract ondertekend 

voor het gebruik van de camera. 

6. Er is een duidelijk taakverdeling onder de commissieleden door middel van een schema. 

Hier zullen wij gebruik van blijven maken. 

7. Wij staan open voor kritiek en commentaar van onze leden en dit zullen wij ook blijven 

doen. 

8. De communicatie en verdeling duidelijk houden door middel van een schema staat 

gerelateerd aan punt 6 waarin staat dat wij als commissie gebruik maken van een 

duidelijk schema waarin staat wie op welke activiteit aanwezig zal zijn. 

9. Er is duidelijke communicatie over welke foto’s wel en niet geplaatst worden. Ook staan 

wij open voor het commentaar van leden over het weghalen van specifieke foto’s. Dit 

zullen wij bij iedere activiteit blijven doen. 

10. Naast het vergaderen, gaan wij samen naar activiteiten en eten we vaak samen. We zijn 

ook een gezamenlijk uitje aan het plannen om de band te versterken en de sfeer positief 

te houden. 

 

Innovatie 

11. Wij hebben tijdens de verschillende activiteiten gefilmd en zullen dit blijven doen. 

12. Wij hebben een photoshop cursus en een museum dag georganiseerd voor onze leden. 

13. Wij hebben geen samenwerking met Ted Talk aan kunnen gaan. Echter zijn wij wel een 

Iti-Talk aan het organiseren wat hetzelfde inhoudt als een Ted Talk.  
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Overzicht resultaten 
 

Photoshop cursus 

Datum  1 november 2016 

Tijdstip  09:00 

   

FSW 1A30 Locatie  

Aantal  14 

bezoekers   

Verslag  Het was een leuke activiteit, waarbij leden van Itiwana de basis van 

   Photoshop hebben geleerd van een Eliza Jordaan en Nola der Weduwe. 

   Leden hebben eerst geleerd door ons te volgen en daarna konden ze wat  

     ze geleerd hadden in praktijk uitbrengen (een poster maken). 

  

Bezoek Nationaal Archief Den Haag 

Datum  22 november 2016 

Tijdstip  19:00 (start van rondleiding) 

Locatie 

 

 Nationaal Archief, Den Haag 

Aantal 

bezoekers 

 

 20 

Verslag  Het was een geslaagde activiteit met een goede opkomst. We verzamelden 

allemaal op Leiden Centraal en zijn samen naar het Nationaal Archief in 

Den Haag gegaan waar we in twee groepen werden gesplitst en een 

rondleiding kregen over de foto’s. Hierna konden we zelf nog rondlopen en 

zijn we terug gegaan. 

   
 
Geplande activiteiten 

- 2 mei: Iti-Talk  



 

 

ICA-COMMISSIE 

 

Redactieleden Functie 

Lenne Michiels Hoofdredacteur 

Tirza Pulleman Redacteur/ Secretaris 

Eliza Jordaan Redacteur/ Lay-outredacteur 

Anne Hogervorst Redacteur/ Lay-outredacteur 

Marieke Donders Eindredacteur 

Renske Termeulen 

Marlon Velvis 

Redacteur/Promotie 

Redacteur algemeen 

Saskia Kolster Redacteur algemeen 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Communicatie 

1. Duidelijke communicatie    

2. Sfeer behoeden   

3. ICA op niveau houden   

4. Rekening houden met thema’s van afgelopen jaren  

5. Ondersteuning bij het contact met auteurs   

6. Toestemming voor te gebruiken materiaal   

7. Evalueren   

8. Contactpersoon tussen commissie en bestuur   

9. Communiceren over tijdschema   

10. Eerlijke werkverdeling waarborgen    

Innovatie 

11. Nieuwe drukker zoeken   

10. Promotie   
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12. Lay-out upgraden  

12. Open houding richting de leden  

14. 13. Toegankelijke niveau waarborgen  

 

Communicatie  

1. Aan het begin van het jaar heb ik de commissie ingelicht over hoe het jaar er uit zal zien. 

Ook probeer ik de deadlines zo snel mogelijk bekend te maken onder hen. Op deze 

manier is iedereen op de hoogte van wanneer wat moet gebeuren.  Ik merk echter dat de 

commissie grotendeels bestaat met mensen met een volle agenda. Hierdoor is het 

voorgekomen dat men vergeet dat het vergadering is. We proberen daarom de 

vergadering wanneer mogelijk op een vast moment in de week te plannen.   

2. We vergaderen ofwel in het FSW Café of in de kantine erachter. Ik probeer bewust de 

vergaderingen niet in een zaaltje te boeken om de sfeer ontspannen te houden. Doordat 

de commissie bestaat uit mensen met volle agenda’s hebben we vaak niet de tijd om 

uitgebreid te eten of iets dergelijks. We hebben dit gelukkig al wel een keertje kunnen 

doen en ik probeer dit richting het einde van het jaar nog minsten één keer te doen.  

3. De eerste ICA was naar onze mening inhoudelijk op niveau. Door de verhouding in  

wetenschappelijke en interne artikelen vonden wij hem, ondanks het technische 

onderwerp, begrijpelijk voor antropologie studenten.  

4. Bij het bedenken van de thema’s ben ik door de archiefmappen gegaan zodat we een zo 

origineel mogelijk thema konden bedenken. 

5. Ik probeer mijn commissieleden er regelmatig op te wijzen een herinnering te sturen 

naar de betrokken auteurs. Ook heb ik door persoonlijke omstandigheden van een 

commissielid het contact met een auteur overgenomen.  

6. We komen via de auteurs aan onze afbeeldingen bij de teksten. Voor de ‘In Beeld’ en de 

foto op de voorpagina zoeken we afbeeldingen waarvoor we toestemming hebben om ze 

te gebruiken.  

7. Na het eerste nummer heb ik tijdens de vergadering bij mijn commissie gepeild hoe ze 

het vonden. Verder probeer ik ook tijdens de vergadering regelmatig te vragen hoe ze 

het vinden gaan en of ze tips of ideeën hebben.  

8. Ik merk dat ik automatisch mijn bestuur inlicht over belangrijke bezigheden van de ICA 

en vice versa. Zo vinden we steun bij elkaar en blijven we op de hoogte van wat er speelt.  

9. Ik heb de commissie aan het begin van het jaar ingelicht over mijn drukke planning. Ik 

merk dat de commissieleden hier op in zijn gegaan en zelfstandig te werk gaan. Ik ervaar 
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hierdoor geen zware last met betrekking tot de commissie.  

10. Ik maak een redactieschema per nummer. Iedereen houdt zich hieraan en we verdelen 

de werklast zo zorgvuldig.  

 

Innovatie 

11. We zijn overgestapt naar een andere drukker. Deze drukker drukt volledig in kleur en is 

tot nu toe goedkoper. We zoeken naar opties om de samenwerking te optimaliseren. 

12. Voor het eerste nummer van de ICA hebben we op Facebook een bekendmaking 

geplaatst van het thema. Hier is positieve response op gekomen en we zullen dit ook 

zeker weer doen voor het tweede nummer. 

13. De lay-out redactrice Eliza Jordaan heeft hier veel tijd in gestoken en naar onze mening is 

dat ook zeker zichtbaar in het resultaat. We verwachten dat dit haar voor het komende 

nummer minder tijd zal kosten omdat ze nu bekend is met de vorm. In overleg gaan we 

bedenken hoe we dit aan volgend bestuur kunnen overdragen.  

14. De kritiek vanuit de leden, bijvoorbeeld via de enquête, nemen we mee in het volgende 

nummer. Ook zijn we op zoek naar een vernieuwend thema. 

15. Het inhoudelijke en toegankelijke niveau van de ICA heeft naar mijn mening geen 

negatieve gevolgen ondervonden door het overstappen naar een andere drukker en de 

nieuwe lay-out. We hopen zelfs door, bijvoorbeeld het toevoegen van meer 

beeldmateriaal, dat het toegankelijkheids niveau omhoog is gegaan.  

16.  

Overzicht resultaten 

 

ICA Nieuwe technologie 

Datum  April 2017 

Oplage 338 

Pagina’s  32 

Verslag De hele ICA wordt in kleur gedrukt en bevat zowel interne als 

externe artikelen. Verder hebben we met behulp van de kennis 

van de commissieleden met de lay-out kunnen experimenteren.   

 

Geplande uitgave: 

- Juni: ICA Strijd (Oplage: 338, pagina’s 32)  



 

58 
 

 

MENTORAAT 
 

Commissieleden Functie 

Suzanne Franken Voorzitter 

Bart Oude Kempers Secretaris 

Laure Lemeire  Penningmeester 

Myrthe van Herk Extern 

Wilke Geurds Promotie 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Communicatie 

1. Op de hoogte houden van veranderingen     

2. Openstaan voor vragen     

3. Communicatie naar elkaar   

4. Verantwoordelijkheid als begeleider    

5. Professionaliteit van het Mentoraat naar externen    

Innovatie 

6. Promotie van activiteiten  

7. Schrijven van verslagen  

8. Mentorensysteem   

9. Docentenavond en Ouderavond    

10. Eerstejaarsweekend reünie   

 

Communicatie  

1. Ik heb het Mentoraat op de hoogte gehouden van veranderingen die voor hen van 

toepassing waren. 

2. Ik heb mij open opgesteld tegenover het Mentoraat m.b.t. kritiek en ideeën.  

3. De commissie weet goed wat hun taken inhouden en de samenwerking verloopt goed. De 
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commissie komt met leuke nieuwe ideeën en zet volwaardige activiteiten neer. 

4. Als begeleider van het Mentoraat heb ik mij verantwoordelijk opgesteld bij de 

activiteiten, ik was aanspreekbaar voor punten van kritiek of andere eventuele 

opmerkingen. 

5. Het Mentoraat heeft zich te allen tijde professioneel opgesteld tegenover externen en 

leden.  

Innovatie 

6. Het Mentoraat heeft ervoor gezorgd dat de promotie op tijd was, hierdoor was de 

opkomst bij de activiteiten goed. 

7. De secretaris of een ander commissielid heeft ervoor gezorgd dat er na elke activiteit een 

stukje geschreven werd voor het bulletin en voor het halfjaarlijkse verslag. 

8. Ik heb zelf de mentoren op de hoogte gebracht van de activiteiten van het mentoraat, 

zodat zij de eerstejaars via de app op de hoogte konden brengen van de activiteiten van 

het Mentoraat. Het komend halfjaar zijn de activiteiten van het Mentoraat voor de 

nieuwe eerstejaars, ik zal daarom de app niet meer gebruiken voor promotie. Wel zou ik 

de app kunnen gebruiken voor het werven van nieuwe mentoren. 

9. Wij hebben het nog niet gehad over een eerstejaarsweekend reünie, dit zal naar aanloop 

van het eerstejaarsweekend gaan gebeuren. 

 

Ouderavond 

Datum  9 november 2016 
 

Tijdstip  19:00 
 

Locatie FSW, 1A27 en 1A20 

 

Aantal 

bezoekers 
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Verslag Voor de pauze gaven de twee uitgenodigde docenten -Jan Jansen en 

Janneke Verheijen- een mini-college over hun veldwerk ervaring. Na 

de pauze vertelde eerst Nola der Weduwe over het veldwerk in het 

tweede jaar, daarna vertelde Ruben Reus over de website voor 

antropologen en zijn gedachten over antropologie en als laatste 

vertelden Merel de Schepper en Nadia Teunissen over wat zij zijn gaan 

doen na hun studie. Mede door de enthousiaste vertellers en de grote 
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opkomst was het een groot succes! Na de ouderavond was er de 

gelegenheid om door te gaan naar de familieborrel bij Odessa.  

 

 

Docentenavond 

Datum  14 februari 

 

Tijdstip  19:30 

 

Locatie 

 

De Odessa 

Aantal 

bezoekers 

 

15 

Verslag Ondanks een aantal late afmeldingen van docenten werd de avond 

toch gevuld dankzij Jan Jansen, Maarten Teunisse en Eva Halverhout 

met Sarah Akhamy. Allen moesten ze een aantal verhalen vertellen 

over hun gedane veldwerk. Ze hadden allemaal een gelogen element 

verstopt in hun gebeurtenissen, welke geraden moesten worden 

door de studenten. Hoewel de hoeveelheid eerstejaars niet heel hoog 

was, vulden geïnteresseerden uit met name het tweede jaar de 

ruimte toch goed. Misschien kan deze activiteit volgend jaar als 

algemene activiteit worden gehouden en niet alleen voor eerstejaars, 

zodat het animo ook hoger is.  

 
 

Geplande activiteiten: 

-  4 april: Paasbrunch 

- 16 augustus: El-Cid Faculteitsblok 

- 4 september: Introductiedag 

- 15-16-17 september: Eerstejaarsweekend 

- Eerstejaarsweekend reünie (datum en locatie  nader te bepalen)  
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REISCOMMISSIE 
 

Commissieleden Functie 

Samoa Greeve Voorzitter 

Charlotte Caljé Secretaris 

Maarten Teunisse Penningmeester 

Sille Bakker Promotie 

Lara Scholten Promotie 

Jikke Patist Extern 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Communicatie 

1. Duidelijkheid taakverdeling       

2. Professionele houding       

3. Contact met het instituut       

Innovatie 

4. Extra lid voor programmaboekje   

5. Aftermovie en samenwerking met Fotocommissie   

6. Commissieleden stimuleren om naar de ALV’s te komen     

7. Reis item kledinglijn    

 

 

Communicatie 

1. De taakverdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn aan het begin van het 

jaar met behulp van het draaiboek duidelijk aan de commissieleden uitgelegd en tijdens 

elke vergadering worden concrete actiepunten aan iedereen toegewezen. 

2. Tijdens het mail contact met externen wordt altijd wanneer mogelijk gebruik gemaakt 

van het officiële mailadres van de reiscommissie. Inhoudelijk is dit contact altijd van 

professionele aard en met bewustzijn van het beeld van Itiwana dat wij uitdragen.  
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3. Het contact met het instituut loopt tot nu toe soepel, de bijdrage van het instituut is 

overgemaakt en de datum voor de reis van volgend jaar staat gepland. 

 

Innovatie 

4. Er is een extra lid aangesteld voor promotie, dit heeft de last tijdens het plannen van het 

programma verminderd en het zal binnenkort blijken of dit ook geldt voor het maken 

van het programmaboekje. 

5. Er is in overleg met de Fotocommissie vastgesteld dat alle commissieleden die meegaan 

op reis een fotocamera en meerdere filmcamera’s mee zullen nemen en dat zij met het 

beeldmateriaal na afloop van de reis een aftermovie zullen maken. Het resultaat hiervan 

zal tijdens de reis reünie te zien zijn.  

6. Er is democratisch bepaald dat het reis item voor de kledinglijn een Itiwana bandana 

wordt die tegelijk met de kledinglijn gratis aan alle deelnemers van de studiereis 

verstrekt zal worden (dit valt binnen het budget van de reis). 

 

Overzicht resultaten 

 

Bekendmaking Bestemming Reis 

Datum  3 november 2016 

 

Tijdstip  18:30-20:00 

 

Locatie Café de Keyzer 

 

Aantal 

bezoekers 

 

50  

Verslag De reisbekendmaking is goed verlopen. Van 19u tot 20u hebben we 

met z’n allen gegeten. Er was nog wat bier/wijn over van 

eerstejaarsweekend wat we konden gebruiken. Daarbij had iedereen 

zelf iets te eten meegenomen, wat iedereen serieus had genomen. Om 

20u speelden we het filmpje af met de bekendmaking, dit filmpje is 

later ook op Facebook gezet voor geïnteresseerden die er niet bij 

konden zijn. De reacties op de locatie waren over het algemeen 

positief. We hadden het tweede land nog even geheim gehouden, 

zodat mensen hun aandacht bij berichten rondom de promotie van de 

reis zouden houden. 
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Reisinschrijving 

Datum  5 december 2016 

 

Tijdstip  9:00-10:00 

 

Locatie Het Hok 

 

Aantal 

bezoekers 

 

33 

Verslag De reisinschrijving begon om 07:00 voor de vroege vogels. Een paar 

commissieleden waren aanwezig om ze te ontvangen en door te 

verwijzen naar de inkomsthal. Iedereen werd bijeengebracht in de 

FSW-kantine. Er was een klein ontbijtje geregeld waaronder thee, 

pepernoten en kruidkoek. De eerste aanwezigen mochten meteen het 

inschrijfformulier invullen. Degenen die te laat waren werden op de 

wachtlijst gezet.  Om half negen kwam de rest van de commissie naar 

het hok om de officiële inschrijving voor te bereiden. De taken 

werden verdeeld en stipt negen uur kon de eerste zijn formulieren 

invullen en het eerste bedrag betalen. Eenmaal ingeschreven hadden 

ze de mogelijkheid om een stukje taart te pakken. Om 10 uur hadden 

alle aanwezigen zich ingeschreven en netjes betaald. Een aantal 

eerstejaars hadden hun naam op de reservelijst genoteerd maar de 

plekken voor tweede- en ouderejaars zaten nog niet vol. De 

reisinschrijving is dus goed verlopen. 

 

 

 

Eerste informatieavond 

Datum  9 februari 2017 

 

Tijdstip  19:30 – 21:30 

 

Locatie FSW 

 

Aantal bezoekers 36 
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Verslag Tijdens deze avond heeft de reiscom (exclusief Lara Scholten die 

in het buitenland was) zich gepresenteerd in de nieuwe 

commissie t-shirts zodat duidelijk zichtbaar was wie bij de 

organisatie betrokken is. Na het uitdelen van de in te vullen 

formulieren en een introductie waarbij officieel bekend werd 

gemaakt dat Kosovo de derde bestemming werd, volgde er een 

inhoudelijke presentatie over de drie landen. Er waren twee 

gastsprekers, allebei gepensioneerd universitair leraren, één uit 

Servië en één uit Nederland afkomstig. Eén van hen gaf een 

presentatie over de geschiedenis van de Balkan en de 

volkssamenstelling van Servië, Macedonië en Kosovo. Daarna 

konden mensen vragen stellen. In de pauze werd van iedereen 

een portretfoto gemaakt door de fotocom en konden mensen hun 

betaling van 100 euro als tweede termijn voor de reis voldoen. 

Verder werd er een stemronde gehouden om te beslissen welk 

reisitem opgenomen zou worden in de kledinglijn. Er werd 

gekozen voor een bandana. De avond is goed verlopen en alle 

aanwezigen hebben de nodige formulieren ingevuld, betaald en 

een foto laten maken. 

 

 

Geplande activiteiten: 

- 10 april - Tweede informatieavond 

- 21-28 mei - Studiereis 

- nader te bepalen datum - Reisreünie 
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SURVIVALCOMMISSIE 
 
 

Commissieleden 
  

Functie 
 

    

      

Caroline Auee  Voorzitter 

   

Daphne de Haan  Secretaris 

   

Laure Lemeire  Penningmeester 

   

Myrthe van Herk  Promotie 

   

Pascal Buuron  Extern 

      
 
 
 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKS VERSLAG 

Communicatie 

1. Interne communicatie  

2. Externe communicatie  

3. Enquête  

4. Evaluatiemomenten  

5. Evalueren tijdens/na het survivalweekend  

Innovatie 

6. Input leden  

7. Ouderejaars en Masterstudenten   
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Communicatie 
 

1. We eten vaak met elkaar en vergaderen om de week. Tijdens het eten doen we 

meestal een informele brainstormsessie over spel en het thema.  

2. De nadruk ligt m.b.t. externe communicatie momenteel nog op het bespreken met de 

leden over wat ze verwachten van het survivalweekend. Binnenkort zal de promotie 

van het survivalweekend hier centraal staan. De commissie bestaat uit leden met 

diverse vriendengroepen uit verschillende studielagen, zodoende hopen we de 

verschillende lagen van de studie te bereiken.  

3. Aan het begin van het jaar, hebben we een vraag omtrent het survivalweekend in de 

enquête voor de leden gestopt. Deze hebben we meegenomen in de voorbereiding op 

het survivalweekend. Tevens zullen we (nog meer) met leden in gesprek gaan 

omtrent het survivalweekend.  

4. Er hebben nog geen concrete evaluatiemomenten binnen de commissie 

plaatsgevonden. Echter vraag ik regelmatig aan de commissieleden hoe ze het tot nu 

toe vinden gaan. 

5. Evaluatiemoment voor de aanwezige komt pas na afloop van het survivalweekend.  

 

Innovatie 

 

6. We zullen (nog meer) met leden in gesprek gaan omtrent het survivalweekend.  

7. We weten hoe we de ouderejaars en masterstudenten kunnen bereiken. Tegen de tijd dat 

promotie een rol gaat spelen, zullen we dit doen. 

 

Geplande activiteiten: 
 

Survivalmidweek:  21 tot en met 23 juni op een locatie die geheim is. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Het financieel overzicht volgt. 
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Bijlagen 1 -  LaSSA Bestuur 2016-2017 

 

Bestuursleden Functie 

Yvonne Drijver (EOS) Voorzitter  

Thorben Kwakkenbos (Djembé) Secretaris en ABV 

Rebekah Simmons (EOS) Penningmeester  

Jikke Patist en Sharon Oudejans (Itiwana) PR  

Ingi Veugen (Umoja) Algemeen lid en Congrescommissie  

Chris van der Heijden (Djembé) Algemeen lid en Congrescommissie  

Celeste Bonné (Umoja) Algemeen lid  

Eline van Oosten (Kwakiutl) Algemeen lid en ABV 

 

Samenwerking met de Itiwana-vertegenwoordigers 

 Binnen het LaSSA-bestuur:  

We stellen te weinig prioriteit op de LaSSA en daardoor halen we er niet alles uit. 

Zo zijn het altijd dezelfde mensen die niet aanwezig zijn bij een vergadering. Dat 

zal dus echt verbeterd moeten worden. Dit willen we doen door het teamverband 

tussen ons te versterken via een teamuitje. Tevens willen we een halfjaarlijkse 

evaluatie houden in het LaSSA-bestuur om te kijken wat de redenen daarachter 

zouden kunnen zijn. Echter wil het niet zeggen dat iedereen helemaal geen 

prioriteiten legt bij de LaSSA. Als de LaSSA-activiteit dichterbij komt, worden we 

allemaal actiever. Het plan is om daar meer balans in te hebben gedurende de 

rest van het LaSSA-jaar. De situatie met Kwakiutl is erg onduidelijk. Ze zit bij de 

ABV en vanuit die positie is ze nog actief in het LaSSA-bestuur. Echter naar 

LaSSA-activiteiten komt Kwakiutl niet en zijn ze verder slecht bereikbaar voor 

het LaSSA-bestuur. We proberen inzicht te krijgen wat Kwakiutl precies wilt en 

ons streven is om dit voor het nieuwe bestuursjaar te weten. 

 Met Itiwana-bestuur XXIV: 

In het begin ging de samenwerking vrij soepel. Echter door samenloop van 

omstandigheden verslechterde dit. Beide partijen nemen initiatief om de 

samenwerking op gang te houden. Door elkaar beter op de hoogte te gaan 

houden vanuit beide kanten, zijn we er van overtuigd dat deze samenwerking 
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verbeterd wordt.  

 Met het WDO: 

De communicatie met het WDO is, ondanks het streven van een warme relatie, 

niet verbeterd. In het begin werd er voornamelijk gecommuniceerd met Lenne 

Michiels, aangezien dit makkelijk was tijdens onze besprekingen met Itiwana. 

Echter nu Lenne gestopt is bij de WDO is de communicatie met het WDO ook 

gestopt. Vanuit het WDO kwam er geen initiatief om samen iets op te starten. 

Jikke heeft een bericht gestuurd naar de huidige voorzitter van het WDO, maar 

heeft daar recent nog geen antwoord op gehad. Sharon en Jikke zijn de enige die 

hier initiatief in nemen, maar het LaSSA-bestuur vind het prima als ze aansluiten 

bij de volgende LaSSA-activiteit. Hiervoor hebben we ook ruimte overgelaten 

voor het WDO.  

 

Resultaat activiteiten  

LaSSA Pubquiz: All Around The World 

Datum Maandag 28 november 2016 

Tijdstip Vanaf 19:30 

Locatie Café ‘t Pandje in Utrecht 

Aantal bezoekers 40 

Verslag voorbereiding Deze pubquiz was vorig jaar een groot 

succes, vandaar dat we weer hebben 

gekozen om dit te gebruiken als 

kennismakingsactivteit. De promotie was 

wat aan de late kant, doordat de 

voorbereidingen laat van start kwam.  We 

wilden graag vooraf weten hoeveel 

mensen er ongeveer kwamen, hiervoor 

hebben we een inschrijfformulier 

geïnstalleerd. Helaas zorgde dit ook voor 

veel verwarring, aangezien dit het gratis 

was en hierdoor werd gedacht dat het geld 
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kostte. 

Verslag activiteit De deelnemers van de pubquiz waren van 

verschillende studieverenigingen, alleen 

Kwakiutl was er niet bij. Vanuit Itiwana 

waren er 11 mensen. De groepjes werden 

door ons gemaakt via een spel, zodat de 

studieverengingen verspreid waren. 

Iedereen kreeg een gratis drankje vanuit 

de LaSSA en de pubquiz bestond uit 

verschillende rondes. Het was een 

gezellige avond. 

  

LaSSA Congres: Power Relations Let’s Face Them! 

Datum Maandag 20 maart 2017 

Tijdstip Vanaf 12:30 – 18:00 

Locatie Parnassos Cultuurcentrum in Utrecht 

Aantal bezoekers 55 

Verslag voorbereiding Het jaarlijkse LaSSA-congres stond dit jaar 

in het thema van macht en machtsrelaties. 

De titel van het congres was dan ook 

‘Construction of Power’. 

Het congres werd dit jaar georganiseerd in 

Cultuurcentrum Parnassos, een mooie 

locatie, waar twee zalen waren gehuurd. 

Een grotere muziekzaal en een kleinere 

zaal waren ingericht met stoelen waar 

achtereenvolgens vier rondes met telkens 

een spreker in de afzonderlijke zaal 

bezocht konden worden. In de laatste 

ronde vond in de muziekzaal een panel 

plaats met stellingen waar een aantal 
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sprekers en het publiek in discussie 

konden gaan. 

Verslag activiteit Met een zeer gevarieerd programma, 

verzorgd door acht sprekers (Femke 

Kaulingfreks, Martijn de Koning, Marina de 

Regt, Elian Yahye, Joseph Oubelkas, Halleh 

Gorashi, Murielle van der Meer en Annelie 

de Graaf) hadden de studenten zelf de 

keuze welke spreker zij wilden horen. 

Aandachtig werd er geluisterd naar de 

interessante verhalen, sommige studenten 

raakten zelfs licht ontroerd door het 

verhaal van Joseph Oubelkas.  

Midden in het programma was een pauze 

ingelast met een lunch waar gretig van het 

Turkse brood werd geplukt en de 

koffie/thee al snel op was.  

De opkomst was redelijk, de promotie is 

door omstandigheden helaas wat laat op 

gang gekomen. Vergeleken vorig jaar zijn 

was er wel minder opkomst. Het kan zijn 

doordat er bij dit minder bekende 

sprekers waren dan het vorige congres. Er 

waren 55 studenten gekomen, waarvan 15 

uit Leiden. Na afloop ging er nog een groep 

van 16 eten bij restaurant ‘de Broers’ aan 

het Janskerkhof in Utrecht. Daarvan waren 

9 leden van Itiwana aanwezig. Iedereen 

heeft daar goed gegeten, en het leek een 

zeer geslaagde dag te zijn! 
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Geplande activiteiten 

 LaSSA Antroloopbaan: 9 mei 2017 door heel Nederland 

Aangezien er al vele beroependagen zijn vanuit de universiteiten, wilden we iets 

anders doen dan vertegenwoordigers van toekomstige werkplekken naar een 

universiteit halen. Dus waarom gaan we niet naar de vertegenwoordigers toe? 

Het idee is om een meeloopdag te organiseren bij verschillende bedrijven waar 

studenten een kijkje kunnen nemen hoe een werkdag voor een oud student 

antropologie eruit kan zien. Dit willen we realiseren door contact op te nemen bij 

de verschillende alumni van verschillende studieverenigingen door heel 

Nederland. Hiervoor hebben Sharon en Jikke al contact opgenomen met de 

alumnicommissie. Zij zullen ons helpen bij deze activiteit vanuit Leiden. EOS 

organiseert altijd zulke beroependagen, waardoor de studievereniging EOS 

ervaring heeft in het organiseren hiervan. We hebben er dus vertrouwen in dat 

we deze activiteit kunnen realiseren. 

 LaSSA Excursie meets debat – Fair Trade Original: 15 mei 2017 in Culemborg 

Het jaarlijkse LaSSA debat is de voorgaande jaren het slechts bezocht van alle 

LaSSA-activiteiten. Daarom wouden we wat vernieuwends organiseren met wel 

nog een tikje debat. We zullen deze dag op bezoek komen bij Fair Trade Original 

op hun hoofdkantoor in Culemborg. Zij zullen ons vertellen over hun aanpak in 

Thailand en de producten die ze daar produceren. Hierna zullen we een discussie 

over een aansluitend thema houden met Fair Trade Original. Bij dit onderdeel is 

er ruimte vrij voor het WDO voor eigen inbreng. Hier is nog overleg over. Met 

deze vernieuwde activiteit hopen we nog meer enthousiaste 

antropologiestudenten aan te trekken om te komen.  

 LaSSA Liftweekend: 16 t/m 18 juni naar een nog onbekende locatie 

Het LaSSA Liftweekend zal een spetterende activiteit worden. Ons voornemen is 

om deze activiteit goed van tevoren voor te bereiden en te promoten. Dit was 

namelijk vorig jaar een struikelblok. Ook willen we hier de (Engelse) 

masterstudenten bij betrekken, aangezien dit ons een uitgelezen activiteit lijkt 

om te kijken of er interesse is vanuit de masterstudenten voor de LaSSA-

activiteiten. Dus alvast een steekproef voor volgend jaar. Om deze studenten te 

bereiken zullen we goede communicatie moeten hebben met het Itiwana-bestuur.  


