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VOORWOORD 

Dit is het jaarverslag van het bestuursjaar 2016-2017 van het 24ste bestuur van Itiwana. In het 

begin van het bestuursjaar is een beleidsplan opgesteld en gepresenteerd op de beleids-ALV op 

10 november 2016 . Het 24ste bestuur en de commissies zijn druk bezig geweest met het 

realiseren van de plannen. Tijdens de halfjaarlijkse-ALV op 24 april 2017 werd de gang van 

zaken doorgesproken en nu zijn we enkele maanden later bij de wissel-ALV aangekomen.   

 

Wat is er allemaal gedaan binnen het bestuur en haar commissies, hoe staat het ervoor met de 

financiën en hoe is alles verlopen? In dit verslag komt het gehele jaar aan bod. Echter hebben 

wij, met goedkeuring van de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering,  ervoor gekozen het 

verslag bondiger te schrijven. Dit is gedaan met als doel dat het lezen van het verslag 

toegankelijker is, zonder dat er belangrijke informatie verloren gaat.  

 

Aan de hand van onze 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. Bij dit overzicht geven we, wanneer wij het nodig 

achten, kort verslag.  

 

Net als vorig jaar zijn het financieel jaarverslag, het financieel overzicht commissies en de 

adviesbegroting 2017-2018 niet opgenomen in dit jaarverslag. De stukken zullen na de 

kascontrole uitgewerkt worden en tijdens de ALV beschikbaar worden gesteld. 

 

Namens het 24ste 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 

Eliza Jordaan 

Marieke Donders 

Marlon Velvis 

Saskia Kolster 

Tirza Pulleman 

_____________ 

Fotocommissie 

Nola der Weduwe 

Christien van de Pavert 

Maurits Guan 

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 Kyra van Meijgaarden  

Ka-Kin Fung Max Kortekaas  

Noortje Schrauwen Sarah Akhamy  

Liselotte van Dikkelen Caroline Auée  

Thijs Jan van Schie Lenne Michiels  

Rachad Ghaddoura   

Reinout Meijnen   

Jaap de Bie   

Floor Hendriks   

Sean van der Steen   

Nicky Beckers   

Marloes Bosch   

Jelmer Siljee   

Rik Kleinsmit   

Sophie Frankenmolen   

Simone de Boer   

Bregje Schreuders   

Sanne Hogesteeger   

Nadia Teunissen   

Merel de Schepper   

Ruben Reus   

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 op 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 

zullen we doen door de promotie richting onze leden te organiseren. Op deze manier hopen we 
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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. 
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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 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 
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evenementen extra te promoten en kansen te bieden voor de leden om hun mening te 

geven. 

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 

Itiwana bestuur XXIV 

Bestuur 2016-2017 

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 enquête  

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  

Niet voldaan  

Nog mee bezig  

Niet in beleidsplan  

 

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

 
Communicatie 

4. In het begin van het bestuursjaar is het hok opruimschema ingevoerd. Na dit enkele weken 

geprobeerd te hebben bleek dat dit niet de ideale manier was. Gedurende de rest van het jaar 

voerden we allemaal wanneer mogelijk onze eigen taken uit om het hok netjes te houden. Hierbij 

deed echter nog wel de een iets meer dan de ander.  

 

 

mailto:Idee@itiwana.org
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Innovatie 

11. Idee@itiwana.org is verschillende keren gepromoot. Helaas kwam hier weinig respons op. 

Ook hebben wij een ideeën(brieven)bus opgehangen. Wij merken dat deze middelen maar 

sporadisch gebruikt worden en dat mensen ons voornamelijk persoonlijk aanspreken. Toch zijn 

wij er van overtuigd dat het slim is deze in stand te houden, zodat Itiwana ook toegankelijk is 

voor mensen die voorkeur geven aan anoniem of online contact.  

13. Het bestuur werd deels ontlast doordat er Itiwanaleden in het LaSSA bestuur zaten in plaats 

van een van de bestuursgenoten zelf. Echter is gebleken dat dit voor de kwaliteit van het 

besturen van de LaSSA zelf niet ideaal is. Om de communicatie weer sneller en makkelijker te 

maken zullen aankomend jaar Assessor Onderwijs 2016-2017 Renée Mudde en Assessor 

Onderwijs 2017-2018 Lina De Los Rios Torres onderdeel zijn van het LaSSA bestuur.  

14.  We hebben geprobeerd om oudere en internationale leden te betrekken door bijvoorbeeld 

scriptie- en mastercolleges te bezoeken. Ook hebben we de flyer met het maandoverzicht iedere 

keer in zowel Engels als Nederlands uitgebracht en enthousiast voorlichting gegeven op 

bijeenkomsten van de OWL.  

15. Helaas is de samenwerking met de nieuwe drukker volgens ons verre van soepel verlopen. 

Hierdoor hebben wij voor zowel het Bulletin als de ICA vertraging opgelopen en is ons plan voor 

de digitalisering belemmerd. Wij raden Bestuur XXV dan ook aan verder te zoeken naar een 

andere drukker en zullen hen, indien nodig, daarbij ondersteunen.  

  

mailto:Idee@itiwana.org
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VOORZITTER 

Lenne Michiels  

Voorzitter 2016-2017 

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  

 
Communicatie 

6. De promotieplanner is in het begin goed gebruikt. Gedurende het jaar is het regelmatig een 

beetje verwaarloosd. Dit is onder andere door dat ik er naar mijn mening niet strak genoeg op 

heb gezeten. Ik denk als volgende besturen dit systeem ook willen gebruiken het handig kan zijn 

om het een vast puntje in de bestuurs- en commissieagenda’s te maken.  

 

Innovatie 

11.  Ik ben niet degene geweest die iedere dag de quotes ge-update heeft. Dit was echter geen 

probleem want andere bestuursgenoten en leden namen het over. Uit het aantal memo’s met 

quotes dat aan de muur hangt in het hok blijkt dat het succesvol is geweest.  

mailto:voorzitter@itiwana.org
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SECRETARIS 

Samoa Greeve 

Secretaris  2016-2017 

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. Digitaal archief starten  

11. Ledencategorie derdejaars updaten  

12. Enquête afnemen  

 

Algemeen 

1. De deadline voor het uitschrijven is verplaatst naar 1 september, leden maken tot 1 oktober 

nog wel gebruik van de voordelen van het lidmaatschap en ontvangen dus nog de ICA, het 

Bulletin en de Itiweek. Alle nieuwe eerstejaars zijn ingeschreven. 

8. Nieuwe leden zijn toegevoegd als vrienden op Facebook en aan de Itiwana groep en 

Dumpiwana groep. Er is nu ook een nieuwe openbare Facebookpagina, daar zullen mensen ook 

voor uitgenodigd worden. 
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Communicatie 

5. Ik heb mij ingezet om leden van verschillende jaarlagen in contact te brengen samen met de 

rest van het bestuur.  

6. Zie pagina 13 punt 11 van Innovatie.  

 

Innovatie 

9. De archiefkasten in het hok en op de gang zijn opgeruimd en daardoor overzichtelijker en 

beter toegankelijk. Oude ICA’s en Bulletins zijn ter inzage beschikbaar in het hok.  

10. Al het promotiemateriaal van dit jaar is door de commissies in de Public DFS opgeslagen in 

de commissiemap, oud materiaal is niet gedigitaliseerd. 
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PENNINGMEETSER 

Caroline Auée 

Penningmeester 2016-2017 

Algemeen  

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

2. Het bijhouden van de financiële administratie van Itiwana  

3. Het opstellen van een begroting en adviesbegroting voor de volgende 

penningmeester van Itiwana 

 

4. Kascontrole in samenwerking met de kascommissie  

5. Contributie incasseren  

6. Contact onderhouden met de commissiepenningmeesters & WDO  

7. Commissievoorzitters betrekken bij de financiële administratie van de commissie   

8. Hoofdverantwoordelijke kledinglijn  

9. Survivalcommissie leiden  

Communicatie  

1. Bestuursgenoten betrekken in de financiële beslissingen  

2. Contact blijven houden met de commissiepenningmeesters  

3. Commissievoorzitter inzicht geven in de financiële bestanden van zijn/haar 

commissie 

 

4. Openstaan voor vragen en feedback omtrent financiële administratie van Itiwana  

5. Survivalcom evaluatiemomenten/ openstaan voor vragen vanuit de commissie  

6. In het hok en bij activiteiten aanwezig zijn  

Innovatie  

7. Financiële mogelijkheid tijdschriften digitaal/ nieuwe drukker vinden  

8. Openstaan voor ideeën kledinglijn van de leden  

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

 
Algemeen 

5. De contributie zal eind week 39 of begin week 40 worden geïncasseerd. De incasso-opdracht 

is al verzonden naar de ING. 

 

Innovatie 

7. Zie pagina 13 punt 15 van Innovatie.  

8. We hebben mensen gevraagd wat ze van de kledinglijn tot dan toe vonden om deze feedback 

mee te kunnen nemen in de tweede kledinglijn. Bovendien hebben we aangekaart dat mensen 

ideeën rondom de kledinglijn in de ideeënbus kunnen stoppen. 
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ASSESSOR ONDERWIJS 

Renée Mudde  

Assessor Onderwijs 2016-2017 

Algemeen  

1. Contact onderhouden met de 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 Osterhaus-Simic omtrent boekenactie  

12. Nieuwe activiteiten Educom  

 

Algemeen 

4. Een aantal van mijn commissieleden uit de Educom zijn begin dit jaar in het buitenland gaan 

studeren, ik heb er daarom voor gekozen om mijn opvolger mee te laten werken aan de laatste 

activiteiten.  

 

Innovatie 

10. De boekenactie van september is goed gegaan. Alle boeken die tot 28 augustus zijn besteld, 

zijn in het hok afgeleverd. Alles wat daarna nog besteld is, is thuis bezorgd of wordt nog bij ons 

opgehaald. Ik heb mensen die hun boeken thuis hebben laten bezorgen bericht over het 

inschrijven bij Itiwana.  

  



 

19 
 

ASSESSOR ACTIVITEITEN 

Lana Lemmers 

Assessor Activiteiten 2016-2017 

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 Acticom  

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 waarborgen  

11. Promotie derdejaars  

 

Algemeen  

2. In totaal heeft de Acticom elf activiteiten georganiseerd. Dit is er één meer dan gepland. Dit 

kwam omdat we toch ervoor hebben gekozen om avondeten voor de eerstejaars te organiseren 

zodat ze kennis konden maken met Itiwana en daarna mee konden gaan naar de eerste borrel. 

Voor meer informatie; zie de verslagen die te vinden zijn onder het verslag van de Acticom 

3. Ondanks dat we wel veel contact hebben gehad met andere verenigingen, is het niet gelukt om 

een activiteit met ze te plannen. Dit omdat onze agenda’s vaak niet goed aansloten. Wel is er het 

FSW feest georganiseerd, dit was in samenwerking met de gangverenigingen van de FSW.  

 

Innovatie 

11. Zie pagina 13 punt 14 van Innovatie.  
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ASSESSOR EXTERN 

Jorn van Bladel 

Assessor Extern 2016-2017 

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 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 het ledenbestand  

 

Algemeen 

5. Hoewel de LaSSA nog niet gewisseld heeft is de begeleiding zo goed als afgerond en gaat de 

communicatie nu vooral via de opvolgers van Jikke en Sharon. 

6. Er is voor dit jaar besloten de Lassagroep niet verder actief te houden, omdat hier geen 

toegevoegde waarde voor was, zeker niet in de laatste helft van dit verenigingsjaar. Vandaar dat 

dit punt beschouwd wordt als niet voldaan. 
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Innovatie 

10. Er is gereflecteerd op mogelijkheden voor een andere aanpak van de LaSSA. Aankomend jaar 

gaan Lina en Renée als bestuurslid en niet bestuurslid Itiwana vertegenwoordigen in de LaSSA. 

Er is binnen ons bestuur ook gekeken naar een andere structuur van de LaSSA ten opzichte van 

haar lidverenigingen zodat mensen meer betrokken bleven, maar dit moet door de LaSSA 

uitgevoerd worden.  

 

Niet in beleidsplan 

12. Zie pagina 13 punt 15 van Innovatie.  

13. Er is gekeken naar besparingsmogelijkheden voor het ledenbestand. Het is eventueel 

mogelijk dit onder te brengen in het CRM systeem. Het is mij echter niet gelukt hier dit jaar 

voldoende voor te kunnen gaan zitten. Dit is daardoor iets dat een volgend bestuur, als ze dit 

willen, uit zal moeten voeren. 
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ASSESSOR PUBLICATIE 

Nola der Weduwe 

Assessor Publicatie  2016-2017 

Algemeen  

1. De informatiestromen 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.  

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   
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17. Als er Engelstalige masters lid zijn een aparte nieuwsbrief maken   

18. Langs master colleges gaan   

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

sturen  

 

20. Poging opstellen almanak  

 

Algemeen 

7.  Ik denk dat het contact met promotieleden van de commissies onderhouden een belangrijk 

punt is waar aan gewerkt had kunnen worden, het liep nog niet zo soepel als ik had gewild.  

9. Ik heb bij het maandelijkse activiteitenoverzicht op de Facebookpagina up-to-date houden, in 

tegenstelling tot het handje in het halfjaarlijkse verslag, een vinkje gezet, omdat ik omdat dit nu 

veel beter gaat en bovendien op tijd gedaan wordt. 

13. Er is minimaal gebruik gemaakt van het Snapchat account. 

 

Communicatie 

4. Ik heb hier een kruisje staan omdat ik de Instagram wel heb bijgehouden met mijn 

medebestuursgenoten, maar wij dit niet wekelijks hebben gaan. Het Snapchat account, zoals al 

eerder genoemd, is niet meer actief in gebruik. 

9. Ik heb bijvoorbeeld tijdens borrels face-to-face om feedback van leden gevraagd. Leuke ideeën 

speelde ik door naar het bestuur om zo te kijken of we er verder op in konden gaan.  

13. Hier staat net als in het halfjaarlijkse verslag een kruisje omdat ik in februari wel gepromoot 

heb, maar niet zoveel als gepland. Dit ging moeilijker dan verwacht omdat andere taken eerst 

opgepakt moesten worden na de maand januari. 

14. De promotie agenda is vaak en goed gebruikt. Dit had echter af en toe beter had gekund. 

Sinds we in het nieuwe studiejaar zitten is er minimaal gebruik meer van gemaakt namelijk. 

 

Innovatie 

16. Zie punt 14 van Communicatie.  

20. Een poging tot het opstellen van een almanak is goed verlopen. Wel adviseer ik dat als dit 

doorgezet wordt hier meer mensen aan werken of dat er een commissie voor wordt opgesteld.  
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COMMISSIES   

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

activiteiten van het afgelopen jaar 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 

 

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 

2. Er is door de commissie gebruik gemaakt van een CRM-systeem. Dat is een systeem waarin de 

acquisitie bijgehouden kan worden.  

6. De persoonlijke doelen van de commissieleden met betrekking tot de commissie zijn niet 

behaald doordat ik niet strak genoeg leiding heb gegeven aan deze commissie. De doelen van de 

AA zelf zijn wel behaald, de nieuwsbrieven zijn verstuurd, de targets zijn gehaald en de geplande 

activiteiten zijn georganiseerd. Daarnaast is er ook gereflecteerd op hoe deze commissie volgend 

jaar meer succes kan boeken. 
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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. 

 

Rondvaart door de Leidsche grachten 

Datum 13 mei 

Tijdstip 12:00 

Locatie Boommarkt 

Aantal bezoekers 9 

Verslag  Hoewel er geen alumni aanwezig waren was dit wel de activiteit met de 

meeste response van alumni. Er hebben ongeveer 20 alumni reactie 

gegeven op dit evenement met de mededeling dat ze helaas niet konden 

komen. Door aanwezigheid van andere leden hebben we de kosten kunnen 

drukken. Ondanks het slechte weer was de sfeer tijdens de activiteit goed 

en was de activiteit alsnog een succes. 
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ACTIVITEITEN COMMISSIE 

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 

 

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  

 
Innovatie  

6. Samen met de commissie heb ik, gebaseerd op de feedback van voorgaande jaren, de 

hoeveelheid activiteiten in balans gehouden met de vraag ernaar.  

9. Het eindfeest was een groot succes. We hebben een promofilmpje gemaakt en er waren 2 dj’s. 

De opkomst was hoog en we hebben alleen maar positieve feedback gekregen. 

  

Overzicht resultaten  

Filmavond Pyjama Party 

Datum 20 oktober 2016 

Tijdstip 18:30 uur 

Locatie Het hok 

Aantal bezoekers 23 

Verslag  Het was een erg geslaagde activiteit. Van tevoren konden de leden kiezen 
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welke films ze wilden kijken. 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 de huizen van Itiwana leden 

Aantal bezoekers 21 

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

waren. Er waren wat complicaties bij het contact met één van de kokers 

maar dit werd erg snel opgelost. Desondanks was het een groot succes. 

 

Gala 

Datum 16 december 2016 

Tijdstip 22:00 

Locatie Quintus 

Aantal bezoekers Ongeveer 120 

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 de eerste 50 gasten een drankje aangeboden 

gekregen. 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 bezoekers Ongeveer 50 

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

vereniging in januari wegens veldwerk, had de Acticom een feest 

georganiseerd. Het was de bedoeling dat iedereen tweedehands kleding 

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

Bovendien had de Acticom kleding ingezameld die je ook aan kon trekken. 
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Het was een zeer geslaagd feest en mensen waren enthousiast over het 

thema. Overgebleven kleding is naar het Leger des Heils gebracht. 

 

Bandjesavond 

Datum 3 maart 2017 

Tijdstip 19:00 

Locatie Studio de Veste 

Aantal bezoekers 53 

Verslag  Er waren in totaal zeven bandjes die hebben opgetreden, waaronder ook 

het bestuur en de Acticom zelf. De opkomst was hoog en mensen waren 

erg enthousiast over de bandjes. Tijdens de optredens werden er hapjes en 

loten verkocht om geld op te halen voor het goede doel waar we langs 

zouden gaan met de studiereis. Er is uiteindelijk €205,- euro opgehaald 

voor Nadez, een organisatie dat zich inzet voor onderwijs en integratie van 

Roma kinderen. Deze organisatie is tijdens de reis bezocht.  

 

 

Liftdag 

Datum 8 april 2017 

Tijdstip 09:30 

Locatie Verzamelen bij Lammenschans, eindpunt Giethoorn 

Aantal bezoekers 20 

Verslag  We begonnen bij het Tankstation bij Lammenschans waar de meeste 

kandidaten al snel werden opgepikt. De Acticom reed met de auto naar de 

eindbestemming zodat iedereen kon worden opgevangen als ze 

aankwamen en we bij konden houden wie er wanneer aankwam. Tijdens 

het liften werd er contact onderhouden door middel van het sturen van 

foto’s, social media en mobiele telefoons. 

 

Kroegenjacht 

Datum 25 april 2017 

Tijdstip 19:00 

Locatie Verschillende kroegen in Leiden 

Aantal bezoekers 25 

Verslag  Het originele idee was om een kroegentocht te organiseren met een andere 
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vereniging, maar omdat dit niet lukte koos de Acticom voor een meer 

actieve kroegentocht door het te combineren met een vossenjacht. De 

teams, die werden gemaakt bij de Burcht, moesten opzoek naar de kroegen 

en kregen daar een raadsel waarbij de oplossing een hint gaf voor de 

volgende kroeg. 

 

Eindfeest 

Datum 14 juni 2017 

Tijdstip 22:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 75 

Verslag  Voor de promotie van het eindfeest had de Acticom een promofilmpje 

gemaakt om het thema bekend te maken. Tijdens het feest konden mensen 

gebruik maken van de neon verf die beschikbaar was waardoor de 

blacklights nog beter uitkwamen. Bij de entree kregen mensen glow-in-

the-dark bandjes en een gratis muntje. Het feest was een groot succes en er 

was een hoge opkomst. 

 

Wrappiewana 

Datum 6 september 2017 

Tijdstip 18:30 

Locatie Kantine FSW 

Aantal bezoekers 37 

Verslag  Om de nieuwe eerstejaars te verwelkomen heeft de Acticom avondeten 

georganiseerd voor de eerste borrel. Op deze manier konden de 

eerstejaars kennis maken met andere studenten van verschillende 

jaarlagen en de borrel meemaken. De Acticom had voor wraps gezorgd en 

iedereen heeft genoeg en lekker kunnen eten. 

 

Docentenactiviteit 

Datum 20 september 2017 

Tijdstip 16:00 

Locatie Volleybalveld USC 

Aantal bezoekers 17 bij het volleyballen, 25 bij het eten waaronder 3 docenten. 

Verslag  Omdat de docentenactiviteit niet door kon gaan in mei vanwege slecht 
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weer, was de activiteit verplaatst naar september. Dit was ook leuk voor de 

nieuwe eerstejaars omdat zij op deze manier hun docenten op een leukere 

manier konden leren kennen. Om 16:00 begon het volleyballen op het 

beachvolleybalveld naast het USC. Helaas konden hier geen docenten bij 

aanwezig zijn. Tot een uur of 18:00 is er goed gevolleybald en werden de 

spelers daarna beloond met hamburgers in het clubhuis van het USC, aan 

de andere kant van de weg. Hier kwamen nog een aantal andere mensen 

bij aansluiten waaronder de docenten. Het barbecueën was een succes. 

 

 

Wisselfeest 

Datum 27 september 2017 

Tijdstip 23:00 

Locatie De Hut van Ome Henne 

Aantal bezoekers  

Verslag  Verslag volgt 
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BULLETIN 

Commissieleden  Functie 

Nola der Weduwe  Hoofdredacteur/ Lay-outredacteur 

Linde Voorend Secretaris/ Redacteur 

Bart Oude Kempen Eindredacteur 

Stella van Mever Eindredacteur 

Isabelle Prins Lay-outredacteur/Redacteur 

Max Kortekaas Redacteur 

 

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 nieuwe en goedkopere drukker   

15. Nieuwe rubrieken introduceren   

16. Investeren in de lay-out   

17. Plan voor het digitaliseren van het Bulletin  

 

Communicatie 

5. Het wekelijks bijeenkomen was niet haalbaar. We merkten als commissie zijnde dat er bij een 

wekelijkse vergadering niet veel nieuws te bespreken was. De vergaderingen werden met meer 

ruimte ertussen gepland. Echter zorgde dit ervoor dat de tijd ertussen soms te groot werd, 

waardoor we soms dingen vergaten. 
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Innovatie 

13. Het schrijven van verslagen voor het jaarverslag hebben de secretaris en ik zelf samen 

gedaan.  

14. Zie pagina 13 punt 15 van Innovatie.  

17. We hebben e-mails verstuurd naar de leden. Zij konden hierin aangeven of zij het Bulletin 

digitaal, hardcopy of beide wilden ontvangen. We verwachten hier nog meer reactie op te krijgen 

dan dat we tot nu toe hebben gehad. Daarom benadrukken we dit nogmaals in de derde uitgave. 

Mensen die niet hebben gereageerd zullen het Bulletin enkel digitaal ontvangen. Deze 

digitalisering gaat in vanaf de vierde uitgave.  

 

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. Hier hebben we hier gebruik van 

gemaakt met de lay-out van het Bulletin. 

 

 

Bulletin Connected 

Datum September 

Oplage 240 

Pagina’s 28 

Verslag  Het hele Bulletin wordt in kleur gedrukt. Er waren wat vertragingen 

vanwege afwezigheid, vakanties en miscommunicatie. In dit Bulletin wordt 
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de mogelijkheid tot digitalisering van het Bulletin nogmaals benadrukt. Het 

laatste Bulletin zal digitaal verstuurd worden naar de leden die 

aangegeven hebben het bulletin digitaal te willen ontvangen, alsmede naar 

de leden die geen voorkeur hebben aangegeven. Alleen de leden die het 

Bulletin als hard copy willen ontvangen en dit als zodanig hebben 

aangegeven ontvangen het bulletin als hard copy. 

 

Bulletin Verhalen 

Datum Oktober 2017 

Oplage - 

Pagina’s 28 

Verslag  Deze uitgave wordt deels hard copy en deels digitaal verstuurd. 
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EDUCATIE COMMISSIE 

Commissieleden  Functie 

Renée Mudde Voorzitter 

Marita Klijn Secretaris 

Hente de Ruijter Penningmeester 

Kirsten Schaap Promotie 

Zenaïde de Stigter Promotie 

 

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 met een externe vereniging of bedrijven  

9. Carrière gerichte activiteiten  

 

Innovatie 

6. Ik heb dit jaar geen Engelstalige activiteiten georganiseerd omdat wij geen Engelstalige leden 

hebben. 

 

Overzicht resultaten  

Antropologen houden van Israël 

Datum 08-12-16 

Tijdstip 19:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 16 personen 

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 de deelnemers 
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nieuwe feitjes te laten kennen 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 ingrediënten en moesten daar binnen 10 

minuten goede en lekkere hummus mee 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 21-12-16 

Tijdstip 15:00 - 17:00 

Locatie Faculteit Sociale Wetenschappen (5A23) 

Aantal bezoekers 45 personen 

Verslag  Dit college gegeven door tweedejaars studenten en één derdejaars 

student 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 

konden ze ook vragen stellen waar we uiteindelijk samen elke keer 

wel uitkwamen. 

 

Afrikaansedans Workshop 

Datum 14 -03-17 

Tijdstip 19:30 

Locatie Danskelder Lipsius 

Aantal bezoekers 26 personen 

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 
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workshop moest echt op tijd beginnen dus hebben we met iedereen 

een kwartier van tevoren afgesproken bij het Lipsius zodat sommige 

mensen ook nog genoeg tijd hadden om zich om te kleden. De 

workshop kon hierdoor op tijd beginnen. De zaal was goed gevuld, 

met name waren er veel eerstejaars. Het dansen bleek vrij intensief 

maar wel ontzettend leuk om te doen en goed aan te leren.  

 

Op Pad met de Boswachter 

Datum 01-05-2017 

Tijdstip 13:00 

Locatie Bentwoud 

Aantal bezoekers 25 personen 

Verslag  We vertrokken in de middag met de bus vanaf Leiden Centraal naar 

Benthuizen, daar op de parkeerplaats bij het Bentwoud hadden we met 

boswachter Linda afgesproken. Zij vertelde ons daar over het ontstaan van 

het bos en wat haar rol is als boswachter van dit gebied. Linda liet ons 

verschillende plekken zien waar zij vertelde hoe het bosbeheer vorm 

gegeven werd en sprak met ons over duurzaamheid in bossen. De 

rondleiding heeft in totaal zo'n anderhalf uur geduurd, na afloop hadden 

wij nog een lunch. Iedereen is weer met de bus terug naar huis gegaan.  

 

Hoe Politiek is Antropologie? 

Datum 10-05-2017 

Tijdstip 19:30 uur 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 14 personen 

Verslag  De debatavond was bestemd voor zowel studenten als docenten 

antropologie. De avond hebben we georganiseerd in samenwerking met 

Nienke van der Heide, zij was op de avond zelf aanwezig samen met Metje 

Postma. Er werden vijf stellingen gegeven waarbij mensen voor of tegen 

konden zijn, vervolgens hadden de twee groepen kort de tijd om hun 

argumenten te bespreken waarna het debat kon beginnen. Elke stelling 

heeft zo'n tien minuten geduurd. Docenten, studenten en de Educom 

deden mee in het debat.  

 



 

37 
 

Hoe overleef ik Veldwerk? 

Datum 13-09-2017 

Tijdstip 13:00 uur 

Locatie Faculteit Sociale Wetenschappen (1A11) 

Aantal bezoekers 14 

Verslag  Drie studenten die vorig studiejaar Veldwerk deden, namelijk Vicky van 

den Berg, Caroline Auée en Renée Mudde, vertelde aan de hand 

verschillende topics over hun ervaringen. Er was een hapje en een drankje 

aanwezig en er konden vragen gesteld worden.  
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FOTOCOMMISSIE 

Commissieleden  Functie 

Nola der Weduwe  Voorzitter/penningmeester 

Wilke Geurds  Promotie en publicatie/activiteiten 

Maurits Guan Archivering 

Christien van de Pavert  Promotie en publicatie 

Vicky van den Berg  Camera verzorging 

 

Communicatie  

1. Leden betrekken door middel van foto’s   

2. Fotograferen creatief vormgeven   

3. Fotowedstrijd organiseren en twee andere foto-gerelateerde activiteiten  

4. Mediawana promotie consistent houden   

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  

 
Communicatie 

3. De fotowedstrijd werd dit jaar door de faculteit georganiseerd als een grotere activiteit waar 

meerdere studies aan mee konden doen. Hierdoor heeft de Fotocom besloten om zich te richten 

op andere activiteiten zoals de Photoshop cursus, het bezoek aan het Archief in Den Haag en de 

ITITALK. 

4. In het begin van het studiejaar moesten we nog in het ritme komen met het consistent houden 

van de Mediawana promotie. Dit verliep echter gedurende het jaar veel beter.  

 
Innovatie 

13. Het organiseren van een TED Talk was helaas niet gelukt omdat je voor een samenwerking 

aan bepaalde eisen moest voldoen. Wel hebben wij besloten om onze eigen versie van een TED 
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Talk te organiseren, de ITITALK. De ITITALK heeft precies hetzelfde concept als een TED Talk en 

is naar mijn mening ook zeker goed gelukt.  

 
Overzicht resultaten  

Photoshop Cursus 

Datum 1 november 2016 

Tijd 09:00 

Locatie FSW 1A30 

Aantal Bezoekers 14 

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

Photoshop hebben geleerd van Eliza Jordaan en Nola der Weduwe. 

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

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

 

Bezoek National Archief Den Haag 

Datum 22 november 2016 

Tijd 19:00 (start van rondleiding) 

Locatie Nationaal Archief, Den Haag 

Aantal bezoekers 15 

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. 

 
ITITALK 

Datum 2 mei 2017 

Tijdstip 19:00-22:00 

Locatie FSW SC01 

Aantal bezoekers 102 

Verslag  Het was een hele geslaagde activiteit waar niet alleen veel Itiwana leden 

maar ook veel externe aanwezig waren. De verschillende sprekers waren 

zelf ook heel enthousiast. Helaas was er wel tijdsgebrek op het eind van de 

avond waardoor we niet alles hebben kunnen doen zoals we origineel 

bedacht hadden, er was namelijk geen tijd voor vragen of discussie ronde. 
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ICA-COMMISSIE 

Commissieleden  Functie 

Lenne Michiels Hoofdredacteur  

Tirza Pulleman Redacteur/ Secretaris 

Eliza Jordaan Redacteur/ Lay-outredacteur 

Marieke Donders Eindredacteur 

Marlon Velvis Redacteur algemeen 

Saskia Kolster Redacteur algemeen/ Eindredacteur 

 

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 het te gebruiken materiaal  

7. Evalueren  

8. Contactpersoon tussen commissie en bestuur  

9. Communiceren over tijdschema  

10. Eerlijke werkverdeling waarborgen  

Innovatie  

11. Nieuwe drukker zoeken  

12. Promotie  

13. Lay-out upgraden  

14. Open houding richting leden  

15. Toegankelijke niveau waarborgen  

 

Communicatie 

9. Gedurende het gehele jaar is de communicatie scherp geweest. Echter ben ik tijdens het 

proces van het sturen naar de drukker als hoofdredacteur niet kritisch genoeg geweest in het op 

de hoogte houden van de commissie. 

 

Innovatie 

12. Het idee was om de ICA meer te promoten. Echter zijn we er gedurende het jaar achter 

gekomen dat dit niet per definitie een toevoeging is. De hoeveelheid promotie binnen Itiwana 
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over het algemeen wordt soms al door leden als ‘te veel’ ervaren en de noodzaak ervan is voor 

de ICA niet groot. Daarom is de promotie van de ICA dit jaar minimaal geweest. Ik raad mijn 

opvolger dan ook aan enkel door bijvoorbeeld een verhaal op Instagram of iets dergelijks de ICA 

onder de aandacht te brengen.  

 

Overzicht resultaten  

ICA Nieuwe technologie 

Datum April 2017 

Tijdstip 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.  

 

ICA Strijd 

Datum September 2017 

Tijdstip 338 

Locatie 28 

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

artikelen. In deze ICA hebben we veel gebruik kunnen maken van 

afbeeldingen die oorspronkelijk van onze redactieleden of geïnterviewde 

komen.  
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MENTORAAT   

Commissieleden  Functie 

Wilke Geurds Voorzitter 

Bart Oude Kempers Secretaris 

Laure Lemeire Penningmeester 

Myrthe van Herk Extern 

 

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 omdraaien in de planning  

10. Eerstejaarsweekend reünie  

 

Innovatie 

8. Er is voor de nieuwe eerstejaars een strak mentorensysteem opgezet. Alle mentoren zullen 

aankomend jaar klaarstaan voor hun mentorkinderen en hun voorzien van alle informatie die zij 

nodig hebben rondom studie en Itiwana.  

10. Het Mentoraat is voornamelijk bezig geweest met het Eerstejaarsweekend zelf, wel staat de 

reünie nog op de planning. De reünie zal waarschijnlijk plaatsvinden in het volgende 

bestuursjaar, maar nog georganiseerd worden door het oude Mentoraat.  

 

Overzicht resultaten 

Ouderavond 

Datum 09-11-16 

Tijdstip 19:00 

Locatie Faculteit Sociale Wetenschappen, 1A27 en 1A20 

Aantal bezoekers 70 personen 

Verslag  Voor de pauze gaven de twee uitgenodigde docenten -Jan Jansen en 
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Janneke Verheijen- een mini-college over hun veldwerkervaring. 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 opkomst was het een 

groot succes! Na de ouderavond was er de gelegenheid om door te gaan 

naar de familieborrel bij Odessa.  

 

 

Docentenavond 

Datum 14-02-17 

Tijdstip 19:30 

Locatie De Odessa 

Aantal bezoekers 15 personen 

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 vertelden ze een aantal verhalen over hun gedane veldwerk. 

Ze hadden echter 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.  

 

  

Paasbrunch 

Datum 04-04-2017 

Tijdstip 13:30 

Locatie Faculteit der Sociale Wetenschappen (1A15) 

Aantal bezoekers 30 personen 

Verslag  Het Mentoraat heeft gezorgd voor een uitgebreide lunch voor zo'n dertig 

personen. Bij binnenkomst betaalde iedereen een klein bedrag van twee 

euro, waarna ze aan konden sluit aan een gedekte tafel.  
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EL CID Faculteitsblok 

Datum 15-08-2017 

Tijdstip 10:00 

Locatie Faculteit der Sociale Wetenschappen   

Aantal bezoekers 30 personen 

Verslag  Op de dinsdagochtend organiseerde het Mentoraat samen met het WDO 

het faculteitsblok. Zij kregen eerst een uur een korte introductie over de 

studie en een korte uitleg over Itiwana. Het tweede uur werd de groep in 

tweeën opgedeeld, waarbij het ene gedeelte een kennisquiz kreeg verzorgd 

door het WDO en de andere groep deed onder begeleiding van het 

Mentoraat een aantal kleine activiteiten die de commissies van Itiwana 

representeerden. Na een uur wisselden de groepen om. Om 13:00 was het 

programma afgelopen. 

 

Introductiedag 

Datum 04-09-2017 

Tijdstip 10:00 

Locatie Faculteit der Sociale Wetenschappen (SB45) 

Aantal bezoekers 60 

Verslag  De introductiedag begon om 10:00 met een introductie van Rosalinde over 

de essentiële informatie aan het begin van het studiejaar, vervolgens gaf 

Anna van de Laar een uitleg over haar functie als opleidingscommissie. Als 

laatste twee praatjes kwamen Laure Lemeire en Wilke, die Itiwana en het 

Mentoraat vertegenwoordigden met daarna de uitleg van het middagspel. 

Hierna werden de groepjes verdeeld over de mentoren, zij moesten zo veel 

mogelijk opdrachten uitvoeren van de crazy88, om twee uur werden zij 

weer terug verwacht bij het FSW om daar hun ijsje in ontvangst te nemen 

van het Mentoraat. Op de eerste borrel werd het winnende groepje 

bekendgemaakt en beloond met een pot snoep.  

  

Eerstejaarsweekend 

Datum 15/16/17-09-2017 

Tijdstip - 

Locatie Kamphuis PAX, Lille, België 
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Aantal bezoekers 52 

Verslag  De groep vertrok vanaf het FSW waar om 15:00 de bus voor ons 

klaar stond. Rond 18:00 kwamen wij aan bij het kamphuis. De eerste 

avond hebben wij introductie spellen gedaan en nog twee grote 

avondspellen. De dag erna werd er een achtkamp gehouden met 

kleine spelletjes, na de lunch werden er nog twee grote spellen 

gehouden, waaronder het verfspel. Na het douchen kregen de 

eerstejaars acts te zien in het bos. De avond werd afgesloten met het 

themafeest '1001 nacht'. Zondagochtend werd het terrein 

opgeruimd en stond om 13:00 de bus weer voor ons klaar die ons 

terug naar Leiden bracht. 

 

Eerstejaarsweekend reunië  

Datum Volgt 

Tijdstip Volgt 

Locatie Volgt  

Aantal bezoekers Volgt 

Verslag  Volgt 
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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 

 

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 

3. Het contact met het instituut is soepel verlopen, de bijdrage van het instituut is ruim op tijd 

ontvangen en de collegevrije week voor de reis van 2017-2018 is vastgesteld. 

 

Innovatie 

6. De commissieleden zijn ervan op de hoogte gesteld van het feit dat het van hen verwacht 

wordt om naar de ALV’s te komen zoals dit van alle commissieleden verwacht wordt. 
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Overzicht resultaten  

 

Bekendmaking Bestemming Reis 

Datum 3 november 2016 

Tijdstip 18:30-20:00 

Locatie FSW-kantine 

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. 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. 

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. 
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Eerste informatieavond  

Datum 9 februari 2017 

Tijdstip 19:30-21:30 

Locatie FSW 

Aantal bezoekers 36 

Verslag  Tijdens deze avond heeft de Reiscommissie (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, beide 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 Fotocommissie 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 

reis-item 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 

 

Tweede informatieavond  

Datum 10 april 2017 

Tijdstip 19:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 34 

Verslag  Voorafgaand aan de informatieavond hadden de Iti’s de kans om een 

typische maaltijd uit de Balkan regio te nuttigen in de kantine van het FSW 

voor een bijdrage van €4. Dit geld ging naar het goede doel. Tijdens de 

informatieavond werd de laatste betaling voldaan en de paklijst 

uitgedeeld. Ook konden de Iti’s elkaar beter leren kennen door het doen 

van een quiz met vragen over elkaar. Tijdens het tellen van de punten 

werd een korte documentaire van Vice over Servië vertoond.  
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Studiereis 

Datum 21-28 mei 2017 

Tijdstip - 

Locatie Servië, Macedonië en Kosovo 

Aantal bezoekers 38 

Verslag  De reis is voorspoedig verlopen, er zijn veel nieuwe contacten gelegd met 

plaatselijke organisaties en antropologisch relevante instituties. Doordat 

de Reiscommissie en het bestuur zich goed hadden voorbereid en goed 

hebben samengewerkt zijn problemen die zich voordeden tijdens de reis 

snel opgelost. De reis is positief beoordeeld door de deelnemers en 

middels een enquête is gevraagd naar suggesties om de reis van volgend 

jaar nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de 

Itiwana leden.  

Reisreünie 

Datum 19 juni 2017 

Tijdstip 20:00 

Locatie Café de Keyzer 

Aantal bezoekers 27 

Verslag  Onder het genot van chocoladefondue konden de aanwezigen de 

aftermovie van de reis bekijken. Deze was door de Fotocommissie in elkaar 

gezet. Hierna werden er awards uitgereikt voor Iti’s die uitzonderlijke 

prestaties tijdens de reis hadden verricht. Ook werden er meme’s vertoond 

en werd de prijs voor de winnende groep van het Cluedo spel uitgereikt. 

De avond werd afgesloten door de Reiscommissie door alle aanwezigen te 

bedanken voor de geslaagde reis.  
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SURVIVALCOMMISSIE 

Commissieleden  Functie 

Caroline Auee Voorzitter 

Pascal Buuron Secretaris 

Daphne de Haan Penningmeester 

Laure Lemeire Extern 

Myrthe van Herk Promotie 

 

Communicatie  

1. Interne communicatie binnen de commissie  

2. Externe communicatie naar leden toe  

3. Enquête onder de leden afnemen  

4. Evaluatiemomenten inplannen voor de commissieleden  

5. Evalueren tijdens/na het survivalweekend met de mensen die mee zijn geweest  

Innovatie  

6. Input leden voor de inhoud van survivaldagen  

7. Ouderejaars en Masterstudenten  

 

Innovatie 

7. De masterstudenten hebben we uiteindelijk niet weten te bereiken. Dit komt omdat toen de 

promotie voor de survivaldagen begon zij in het buitenland zaten of al klaar waren.  

 
Overzicht resultaten  

Survivaldagen Antro’s  Going Native 

Datum 21 juni t/m 23 juni 

Tijdstip n.v.t. 

Locatie Uteringskamp, Elp. 

Aantal bezoekers 23  

Verslag  De survivaldagen zijn voorspoedig verlopen, de locatie voldeed net als 

vorig jaar aan alle behoeften. Helaas mochten we vanwege het droge weer 

geen ‘echt’ kampvuur maken op het terrein. Het thema werd gedurende 

dagen alle dagen toegepast, zo hebben we een aantal spellen gedaan in 

teams, de Antro’s versus de Natives.  
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Financieel Jaarverslag 2016-2017 

 

                                                                         FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014/2015                                                                                                                                                                                       FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014/2016FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016/2017
Saldo ING per 03-10-2016 € 1.007,84 Saldo ING per 20-09-2017 € 1.724,33

Saldo kas per 03-10-2016 € 228,55 Saldo kas per 20-9-2017 € 515,35

Saldo ASN per 03-10-2016 € 1.079,90 Saldo ASN per 20-9-2017 € 1.282,02

Start saldo bestuur 2016/2017 € 2.316,29 Huidig saldo bestuur 2016/2017 € 3.521,70

Inkomsten/uitgaven bestuur  15/16 € 4.924,30 Verwachte inkomsten / uitgaven € 2.225,31

Gecorrigeerd begin saldo € 7.240,59 Verwacht gecorrigeerd eindsaldo € 5.747,01

Resultaat bestuur -€ 1.389,68

Verwacht resultaat € 835,63

INKOMSTEN 2015/2016 Begroot Gerealiseerd UITGAVEN 2015/2016 Begroot Gerealiseerd

1. Boekenactie € 700,00 € 780,23 6. Drukwerk € 75,00 € 22,98

2. Contributie € 5.300,00 € 4.790,00 7. Hoktrash € 15,00 € 0,00

3. Borg EJW € 350,00 € 343,63 8. ING rekeningkosten € 40,00 € 32,40

4. Acticom overschot € 60,22 € 60,22 9. Overig € 0,00 € 0,00

5. Rekeningkosten mentoraat € 5,00 € 2,32 10. Geld terug incasso € 300,00 € 280,00

11. Stickers € 85,00 € 55,21

12. ABV € 25,00 € 0,00

13. Bulletin 4 Macht € 350,00 € 257,74

14. Commissiebedank € 480,00 € 403,77

Totaal € 6.415,22 € 5.976,40 Totaal € 1.370,00 € 1.052,10
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INKOMSTEN Begroot Gerealiseerd UITGAVEN Begroot Gerealiseerd

Leden Commissies

1. Contributie € 5.000,00 € 95,00 11. AA Commissie € 150,00 € 218,42

2. LUF € 125,00 € 185,00 12. Acticom € 360,00 € 256,05

13. Educom € 320,00 € 309,79

Acquisitie 14. Bulletin € 1.600,00 € 768,35

3. Acquisitie € 640,00 € 900,00 15. ICA € 2.000,00 € 807,07

4. Boeken € 1.100,00 € 415,60 16. Mentoraat € 300,00 € 285,58

5. Departement € 1.250,00 € 1.250,00 17. Reiscom € 1.600,00 € 1.629,28

18. Survival € 120,00 € 69,29

Spaarrekening 19. Fotocom € 50,00 € 44,57

6. Onvoorzien € 50,00 € 0,00

7. Rente € 50,00 € 2,12 Abonnementen

20. Pcleden € 75,00 € 71,39

21. ING € 160,00 € 138,68

22. Website € 45,00 € 45,00

Overig 23. Pro Relations € 40,00 € 22,00

8. Kruisposten € 0,00 € 0,00

9. Eindberekening € 700,00 € 2.079,91 Bestuur

10. Startbedrag € 300,00 € 300,00 24. Commissiebedank € 300,00 € 315,59

25. Borrels € 500,00 € 409,43

26. Drukwerk € 175,00 € 246,50

27. Kantoor € 100,00 € 38,83

28. Onvoorzien € 200,00 € 0,00

29. Diversen € 200,00 € 73,88

30. Cameraverzekering € 15,00 € 0,00

31. El Cid € 60,00 € 42,61

Extern

32. LaSSA € 150,00 € 150,00

33. WDO € 400,00 € 400,00

34. Abv € 25,00 € 0,00

35. Kruisposten € 0,00 € 0,00

36. FSW feest € 70,00 € 75,00

Spaarplannen

37. Lustrum '18/'19 € 100,00 € 100,00

38. Camera € 50,00 € 50,00

39. Hokmeubilair € 50,00 € 50,00

Totaal € 9.215,00 € 5.227,63 Totaal € 9.215,00 € 6.617,31
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Toelichting Financieel jaarverslag 

Toelichting inkomsten 2015-2016 

1. Contributie: De contributie is lager uitgevallen dan verwacht. Het begrote bedrag is 

gebaseerd op een nota waarin 5 euro, per ieder derdejaars lid, teveel is gerekend. 

Bovendien is niet alle contributie binnengekomen. Er zijn een behoorlijk aantal leden 

onbereikbaar, deze heb ik uitgeschreven. 

2. Boekenactie: De bijdrage van Studystore is hoger uitgevallen, een deel hiervan, om 

precies te zijn €300,- is overgeheveld naar het financiële boekjaar 2016-2017 om de 

uitbetaling van Studystore t.a.v. ons financieel boekjaar gelijk te trekken. 

3. Borg EJW: De borg van EJW september 2016 is lager uitgevallen vanwege kapotte of 

ontbrekende voorwerpen en rekeningkosten van de mentoraatrekening. 

4. Acticom overschot: De Acticom 2015-2016 had een overschot van €60,22. 

5. Rekeningkosten Mentoraat: De rekeningkosten bedroegen €2,32. 

 

Toelichting Uitgaven 2015-2016 

6. Drukkosten: Er is in oktober nog een factuur binnengekomen van de SAP-rekening. 

7. Hoktrash: Er zijn geen kosten m.b.t. hoktrash gedeclareerd. 

8. ING rekeningkosten: Dit zijn de rekeningkosten van de ING rekening, het laatste kwartaal 

voor de Wissel-ALV. 

9. Overig: n.v.t. 

10. Geld terug incasso: Er destijds 5 euro teveel afgeschreven bij de derdejaars leden. Dit is 

teruggeboekt naar de desbetreffende leden.  

11. Stickers: Bestuur XIII heeft Itiwana stickers laten maken. 

12. ABV: Er is geen factuur van de ABV binnengekomen. 

13. Bulletin 4 macht: De factuur van het 4e Bulletin is in september betaald en hoort nog bij 

het financieel boekjaar 2015-2016. 

14. Commissie bedank: Bestuur XXIII heeft om haar commissies te bedanken een cadeautje 

laten bedrukken en een commissie bedankborrel gehouden. 

 

TOEKOMSTIGE INKOMSTEN  2016/2017 TOEKOMSTIGE UITGAVEN 2016/2017

Begroot Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

1. Contributie € 5.000,00 € 0,00 6. Drukwerk € 75,00 € 0,00

2. Boekenactie € 0,00 € 0,00 7. Hokversiering € 15,00 € 0,00

3. Pax EJW € 640,00 € 0,00 8. Bulletin 3 en 4 € 600,00 € 0,00

4. Truien Kledinglijn € 54,00 € 0,00 9. ICA 2 € 899,03 € 0,00

5. Geld samenvattingen kas € 160,00 € 0,00 10. Wisselfeest € 103,95 € 0,00

11. Stickers Itiwana € 70,00 € 0,00

12. Cameraverzekering € 15,00 € 0,00

13. Spaarplan contributie € 1.300,00 € 0,00

14. Geldteruggave Survivaldagen € 50,71 € 0,00

15. Contributie € 400,00 € 0,00

16. Spaarplan alumni € 60,00 € 0,00

17. Taart uurtje € 30,00 € 0,00

18. Openbreken kas Educom € 10,00 € 0,00

Totaal € 5.854,00 € 0,00 Totaal € 3.628,69 € 0,00
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Toelichting inkomsten 2016-2017 

1. Contributie: Het overgrote deel van de contributie moet nog binnenkomen d.m.v. de 

naderende incasso. Het deel dat al binnen is, betreft geld van nieuwe leden. Leden die 

gedurende het verenigingsjaar 2016-2017 lid zijn geworden. 

2. LUF: De LUF-bijdrage, die via de groene LUF-kaartjes wordt gerealiseerd, is dit jaar 

hoger uitgevallen dan het begrote bedrag van €125,-. Jorn heeft veel leden overgehaald 

om hun bijdrage van €5,- te doneren aan Itiwana. 

3. Acquisitie: Er is dit jaar meer acquisitie gelopen dan het begrote bedrag van €640,-. De 

reden hiervoor is dat Woodify dit jaar heeft getekend voor een contract met Itiwana, 

waar €200,- vandaan komt. Het contact met Woodify was al gelegd door Bestuur XXIII, 

echter hebben zij dit jaar pas een contract getekend. 

4. Boeken: De boekenactie in het tweede semester heeft €88,60 opgeleverd volgens 

Studystore. Echter, ik vermoed dat een deel van de opbrengsten van het tweede 

semester zitten verwerkt in de provisiefactuur van semester 1. Ik heb €300,-, in overleg 

met de kascommissie, bij inkomsten 2015-2016 vandaan gehaald om de overheveling 

omtrent de boekenactie te kunnen realiseren. De rest komt bij Afrika boeken vandaan. 

5. Departement: De bijdrage van het departement bedroeg dit jaar €1250,-. 

6. Onvoorzien: n.v.t. 

7. Rente: De rente is dit jaar laag uitgevallen vanwege het saldo op de spaarrekening. 

8. Kruisposten: n.v.t. 

9. Eindberekening: De eindberekening die we eigenlijk tijdens de Halfjaarlijkse- ALV 

hadden moeten presenteren. Dit bedrag is een overblijfsel van het financieel boekjaar 

2015-2016 en veel hoger dan de begrote €700,-. Het overschot willen we inzetten voor 

een spaarplan om de contributie recht te trekken. 

10. Startbedrag: Het startbedrag van €300,- is gerealiseerd. 

 

Toelichting uitgaven 2016-2017 

11. AA-commissie: De AA-commissie heeft €68,42 teveel uitgegeven.  

12. De Acticom heeft een positief saldo van €103,95 in de itiwana kas zitten, dit bedrag is 

exclusief het bedrag dat op de Acticom rekening staat. 

13. Educom: De Educom is netjes binnen haar budget gebleven en heeft €10,21 

overgehouden. 

14. Bulletin: Bulletin 3 en 4 zijn nog niet verschenen. 

15. ICA: ICA 2 moet nog verschijnen. 

16. Mentoraat: Het Mentoraat heeft €45,42 over. Dit bedrag is exclusief het 

eerstejaarsweekend. 

17. Reiscom: De Reiscom heeft €29,28 teveel uitgegeven.  

18. Survivalcom: De Survivalcom heeft €50,71 over. Dit bedrag zal terug worden geboekt 

naar de deelnemers. 

19. Fotocom: De Fotocom heeft €5,43 overgehouden 

20. PCleden: Dit betreft de factuur van PCleden. 

21. ING: Dit zijn de kosten voor de ING rekening van Itiwana. 

22. Website: Dit betreft de factuur van de Itiwana website. 
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23. Prorelations: Wij hebben het programma Prorelations gebruikt om te proberen en 

besloten het programma verder niet te gebruiken. 

24. Commissie bedank: Bestuur XXIV heeft €15,59 teveel uitgegeven om haar commissies te 

bedanken. 

25. Borrels: Er is minder geld uitgegeven aan tosti en thee uurtjes dan het begrote bedrag. Er 

komt nog een afscheidstaart uurtje aan om afscheid te nemen van bestuur XXIV. 

26. Drukkosten: Er zijn meer drukkosten gerealiseerd dit jaar.  

27. Kantoor: Bestuur XXIV heeft nieuwe foto’s laten drukken voor op het prikbord, een 

nieuwe kaasschaaf aangeschaft en een klok gekocht voor in het hok. 

28. Onvoorzien: Er zijn tot nu toe geen onvoorziene kosten gerealiseerd. 

29. Diversen: Er is een symposium in samenwerking met Kwakiutl, de Universiteit 

Amsterdam en de Universiteit Leiden georganiseerd. Daarnaast is er een stageavond in 

samenwerking met Rosalinde georganiseerd.  

30. Cameraverzekering: Er is nog geen factuur binnengekomen van de cameraverzekering. 

31. Elcid: Er is €42,61 uitgegeven aan de activiteiten die tijdens de Elcid week zijn 

georganiseerd.  

32. LASSA: De LASSA factuur van €150,- is betaald. 

33. WDO: Het WDO heeft een bijdrage gekregen van €400,- aan het begin van het 

verenigingsjaar, gebaseerd op het begrote contributie bedrag.  

34. ABV: Er is geen factuur van de ABV binnengekomen. 

35. Kruisposten: n.v.t. 

36. FSW feest: Er is dit jaar €75,- neergelegd voor het FSW feest. 

37. Lustrum 18-19: Er is €100,- overgemaakt naar de ASN spaarrekening voor het Lustrum. 

38. Camera: Er is €50,- overgemaakt naar de ASN spaarrekening voor de camera. 

39. Hokmeubilair: Er is €50,- overgemaakt naar de ASN spaarrekening voor hokmeubilair. 

Toelichting toekomstige inkomsten 2016-2017 

1. Contributie: De contributie die staat begroot op 5000 euro is nog niet gerealiseerd, deze 

contributie zal eind week 39 of begin week 40 worden geïncasseerd d.m.v. een incasso.  

2. Boekenactie: Deze is er tussen gezet om aan te geven dat er verandering zal 

plaatsvinden. De boekenactie willen wij overhevelen. De bijdrage van Studystore 

semester 1 2017 zal bij het financiële boekjaar van bestuur XXV komen, waardoor de 

bijdrage van Studystore en het financieel boekjaar weer op een lijn zitten.   

3. PAX bijdrage: De accommodatie van het eerstejaarsweekend. Het bedrag om PAX te 

huren is voorgeschoten door Itiwana en wordt terugverwacht.  

4. Truien kledinglijn: Er zijn nog een drietal truien die moeten worden betaald. 

5. Geld samenvattingen kas: Er zat nog €177,80 euro in de kas van de Educom, bestemt 

voor samenvattingen. De kas waarvan de sleutel zoek is en de samenvattingen die 

Itiwana al enige tijd niet meer verkoopt aan haar leden. 

Toelichting toekomstige uitgaven 2016-2017   

6. Drukwerk: Er zal nog het een en ander via de SAP-rekening worden gefactureerd, o.a. 

flyers en (financieel) jaarverslagen ter inzage. 

7. Hokversiering: Dit is een kleine bijdrage rondom de versiering van het hok tijdens de 

wissel. 

8. Bulletin 3 en 4: Bulletin 3 en 4 moeten nog worden uitgegeven. Bulletin 4 zal digitaal 

worden verstuurd naar de leden die hiervoor hebben gekozen. 

9. ICA 2: De tweede ICA van het jaar moet nog worden betaald. 

10. Wisselfeest: De Acticom heeft nog €103,95 in de itiwana kas zitten. 
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11. Stickers Itiwana: Bestuur XXIV wil weer een nieuwe lading Itiwana stickers laten maken.   

12. Cameraverzekering: De factuur van de cameraverzekering is nog niet binnengekomen. 

13. Spaarplan contributie: De €1300,- die voortkomt uit de eindberekening van bestuur 

XXIII, losstaand van de €700,- die is begroot, willen we gebruiken om een spaarplan op 

te stellen voor het overhevelen van de contributie.  

14. Geldteruggave survivaldagen: De Survivalcom zal het overschot van €50,71 verdelen 

over de leden die zijn mee geweest met de survivaldagen.  

15. Contributie: Er zijn een aantal leden uitgeschreven, op deze contributie kan ik niet 

rekenen met het oog op de naderende incasso.  

16. Spaarplan alumni: Voor de alumni willen wij extra geld vrijstellen omdat het spaarpotje 

nagenoeg leeg is en er een grote alumni activiteit op de planning staat voor jaar 2017-

2018. 

17. Taart uurtje: Het laatste thee uurtje van bestuur XXIV zal woensdag 26 september 

plaatsvinden, inclusief afscheidstaart. 

18. Openbreken kas Educom: Er is eens schroef kapot gegaan tijdens het openbreken van de 

kas van de Educom.  
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Commissies 

AA-Commissie 

  

FINANCIEEL JAARVERSLAG AA-COMMISSIE 2016 / 2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Alumni Alumni

Itiwana € 150,00 € 218,42 Eten en Drinken € 100,00 € 31,88

Leden € 45,00 € 150,00 Drukwerk € 20,00 € 3,40

Overig € 0,00 € 0,00 Versiering € 0,00 € 0,00

Prijzen/bedankjes € 25,00 € 14,95

Overig € 50,00 € 318,19

Onvoorzien € 0,00 € 0,00

Acquisitie Acquisitie

Itiwana € 0,00 Eten en Drinken € 0,00

Leden € 0,00 Vervoer € 0,00

Overig € 0,00 Drukwerk € 0,00

Producten € 0,00

Overig € 0,00

Onvoorzien € 0,00

TOTAAL € 195,00 € 368,42 TOTAAL € 195,00 € 368,42

ITIWANA BIJDRAGE

-€ 68,42

BALANS

€ 0,00
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Activiteitencommissie 

 

Educom 

 

FINANCIEEL VERSLAG ACTICOM 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Bijdrage Itiwana € 360,00 € 256,05 Eten en Drinken € 750,00 € 612,82

Bijdrage Leden € 650,00 € 749,00 Promotie € 35,00 € 17,10

Bijdrage niet Leden € 700,00 € 791,25 Versiering € 85,00 € 231,68

Pand kosten € 450,00 € 0,00

Overig € 230,00 € 795,98

Kruispost € 4,00 Kruispost € 4,00

Onvoorzien € 10,00 € 19,55

TOTAAL € 1.710,00 € 1.800,30 TOTAAL € 1.560,00 € 1.681,13

BALANS ITIWANA BIJDRAGE

€ 103,95

EIND BALANS

€ 223,12

FINANCIEEL JAARVERSLAG EDUCOM 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Itiwana € 320,00 € 309,79 Antropologen houden van € 30,00 € 21,66

Leden € 0,00 € 0,00 Tentamentraining € 25,00 € 10,71

Niet-leden € 0,00 € 0,00 Workshop € 90,00 € 90,75

Boswandeling € 60,00 € 108,40

Debat € 40,00 € 64,99

Veldwerktraining € 25,00 € 13,28

Extra activiteit € 20,00 € 0,00

Kruispost € 0,00 € 0,00 Onvoorzien € 30,00 € 0,00

TOTAAL € 320,00 € 309,79 TOTAAL € 320,00 € 309,79

BALANS ITIWANA

€ 10,21

BALANS ACT

€ 0,00
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Fotocom 

 

Mentoraat 

 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG FOTOCOM 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Itiwana € 50,00 € 44,57 Eten & drinken € 130,00 € 27,21

Leden € 0,00 € 17,50 Vervoer € 0,00 € 0,00

Niet-leden € 0,00 € 83,50 Promotie € 25,00 € 17,50

Bedankjes/prijzen € 50,00 € 96,57

Versiering € 30,00 € 4,29

Overig € 60,00 € 0,00

Onvoorzien € 25,00 € 0,00

Kruispost € 0,00 € 0,00 Kruispost € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 50,00 € 145,57 TOTAAL € 320,00 € 145,57

BALANS ITIWANA

€ 5,43

BALANS ACT

€ 0,00

FINANCIEEL VERSLAG MENTORAAT 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Bijdrage Itiwana € 200,00 € 154,58 Eten en Drinken € 130,00 € 114,99

Bijdrage Leden € 0,00 € 32,00 Promotie € 0,00 € 4,20

Overig € 0,00 € 0,00 Versiering € 5,00 € 7,93

Accomodatie € 0,00 € 0,00

Bedankjes/prijzen € 40,00 € 39,30

Overig € 0,00 € 20,16

Onvoorzien € 20,00 € 0,00

Rekeningkosten € 5,00 € 0,00

Kruispost € 0,00 € 0,00 Kruispost € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 200,00 € 186,58 TOTAAL € 200,00 € 186,58

BALANS ITIWANA BIJDRAGE

€ 45,42

BALANS

€ 0,00
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Eerstejaarsweekend 

 

Reiscommissie 

 

EJW 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Bijdrage eerstejaars € 1.600,00 € 1.330,00 Accomodatie € 640,00 € 0,00

Bijdrage ouderjaars € 900,00 € 1.065,00 Water en energie € 150,00 € 0,00

Bijdrage Itiwana € 100,00 € 100,00 Benzine € 70,00 € 0,00

Vervoer € 900,00 € 936,14

Standjesavond € 0,00 € 0,00

Spellen € 15,00 € 21,65

Eten, drinken en schoonmaak € 340,00 € 396,88

Alcohol € 225,00 € 113,04

Promotie € 5,00 € 3,20

Overig € 0,00 € 90,10

Onvoorzien € 100,00 € 0,00

Rekeningkosten € 5,00 € 0,00

Kruispost € 259,90 € 259,90 Kruispost € 0,00 € 990,00

TOTAAL € 2.859,90 € 2.754,90 TOTAAL € 2.450,00 € 2.551,01

BALANS ITIWANA BIJDRAGE

€ 0,00

BALANS

€ 203,89

FINANCIEEL VERSLAG REISCOMMISSIE 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Interne Bijdragen Vervoer €8.000,00 €10.585,87

Bijdrage Itiwana €1.175,00 €1.204,28 Accommodatie €3.500,00 €3.488,17

Bijdrage Leden €14.000,00 €13.350,00 Drukwerk €95,00 €71,68

Activiteiten €2.200,00 €1.450,90

Externe Bijdragen Voorbereiding €280,00 €74,20

Bijdrage Luf €1.200,00 €1.170,00 Overig €250,00 €674,56

Bijdrage Instituut CA/OS €425,00 €425,00 Onvoorzien €500,00 €109,90

Overig €0,00 €306,00

Kruispost € 0,00 € 0,00 Kruispost € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 16.800,00 € 16.455,28 TOTAAL € 14.825,00 € 16.455,28

BALANS ITIWANA BIJDRAGE

-€ 29,28

EINDBALANS

€ 0,00 
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Survivalcommissie 

 

  

FINANCIEEL VERSLAG SURVIVALCOMMISSIE 2016/2017

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Interne Bijdragen Vervoer € 50,00 € 20,00

Bijdrage Itiwana € 120,00 € 69,29 Accommodatie € 280,00 € 268,60

Bijdrage Leden € 600,00 € 550,00 Eten&drinken € 300,00 € 350,00

Drukwerk € 20,00 € 0,00

Overig € 0,00 € 70,00 Activiteiten € 30,00 € 14,39

Overig € 20,00 € 20,00

Onvoorzien € 20,00 € 16,30

Kruispost € 0,00 € 0,00 Kruispost € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 720,00 € 689,29 TOTAAL € 700,00 € 689,29

BALANS ITIWANA BIJDRAGE

€ 50,71

EINDBALANS

€ 0,00 
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Adviesbegroting bestuur 2017-2018 

 

  

INKOMSTEN UITGAVEN

Leden Commissies

1. Contributie € 4.700,00 11. AA Commissie € 234,85

2. LUF € 150,00 12. Acticom € 360,00

13. Educom € 320,00

Acquisitie 14. Bulletin € 1.500,00

3. Acquisitie € 1.150,00 15. ICA € 2.000,00

4. Boeken € 900,00 16. Mentoraat € 300,00

5. Departement € 1.250,00 17. Reiscom € 1.600,00

18. Survival € 100,00

Spaarrekening 19. Fotocom € 50,00

6. Onvoorzien € 50,00 20. Commissie algemeen € 50,00

7. Rente € 20,00 Abonnementen

8. Spaarplan AA € 84,85 20. Pcleden € 75,00

21. ING € 170,00

22. Website € 45,00

Overig

8 Startbedrag € 300,00 Bestuur

9 Kruisposten € 0,00 23. Commissiebedank € 300,00

10 Eindberekening € 500,00 24. Borrels € 500,00

25. Drukwerk € 175,00

26. Kantoor € 100,00

27. Onvoorzien/diverse € 300,00

29. Camera € 15,00

30. El Cid € 60,00

Extern

31. LaSSA € 150,00

32. WDO € 385,00

33. Abv € 25,00

34. Kruisposten € 0,00

35. FSW € 70,00

Spaarplannen

36. Lustrum '18/'19 € 100,00

37. Contributie € 100,00

38. Camera € 20,00

Totaal € 9.104,85 Totaal € 9.104,85
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Bijlage - Jaarverslag LaSSA 2016-2017 

Bestuursleden Vereniging Functie 
Yvonne Drijver  EOS Voorzitter  
Thorben Kwakkenbos  Djembé Secretaris en ABV 
Rebekah Simmons  EOS Penningmeester  
Jikke Patist en  Itiwana PR  
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 
 

Ons doel 

De LaSSA (Landelijke Samenwerking voor Studenten Antropologie) zet zich in voor de 

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende faculteit- en studieverenigingen; EOS, Umoja, 

Itiwana, Djembé en Kwakiutl. Daarnaast richten wij ons op het samenbrengen van antropologie-

studenten binnen de Nederlandse Universiteiten in Utrecht, Amsterdam, Leiden en Nijmegen. 

Onze visie is om de leden van deze verenigingen meer in contact te brengen, om zo voor hen een 

kans te creëren een netwerk binnen hun professie op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van 

minimaal vijf studie-gerelateerde activiteiten door heel Nederland. Traditiegetrouw betreft dit 

een kennismakingsactiviteit, een congres, een beroependag, een excursie en een liftweekend. De 

exacte activiteiten wisselen echter jaarlijks en worden naar de kennis, mogelijkheden en 

creativiteit van het bestuur ingevuld.  

 

Formele informatie 

De LaSSA is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid met de verschillende 

studieverenigingen antropologie en de faculteitsvereniging van de VU Amsterdam als leden. De 

LaSSA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK, en heeft een eigen bankrekening 

bij de Triodos Bank, op naam van het actuele bestuur. Het beschikbare geld komt voort uit 

contributie van de verenigingen en een subsidie van de Antropologen Beroepsvereniging, ABV.  

 

Samenwerkingen 

 Overdracht 

De overdracht van het bestuur 2015-2016 is met weinig contact verlopen. Binnen de 

verenigingen zijn er nieuwe bestuursleden aangewezen en op de eerste vergadering 

hebben wij van één oud-bestuurslid, Tessa Kremer, een inzicht gekregen van onze 

plichten en mogelijkheden. Onze secretaris, Thorben, zat eveneens in het bestuur van 

2015-2016. De overdracht van de bankpas en de KvK is onzorgvuldig en moeizaam 

verlopen. Door slecht contact en complicaties in afspreekmogelijkheden heeft het lang 

geduurd voor wij de bankpas daadwerkelijk in handen hadden, namelijk in maart 2017. 

Tot die tijd hebben wij de kosten vanuit het bestuur bekostigd en na het ontvangen van 

de bankpas gedeclareerd. Tevens kwamen we erachter dat de KvK formulieren nog 
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stonden op de namen van het LaSSA-bestuur 2013-2014. Dit zorgde ervoor dat we eerst 

dat bestuur moesten bereiken voor de handtekeningen op de KvK formulieren om het 

over te kunnen zetten op onze namen. Dit is nu geregeld. Voor het LaSSA-bestuur 2017-

2018 hebben we de formulieren al klaar liggen en de bankpas, waardoor we hopen deze 

problemen te voorkomen. 

 Binnen het LaSSA bestuur 

Na het maken van de jaarplanning zijn de activiteiten onder de bestuursleden, in 

tweetallen, verdeeld. Hoewel veel vergaderingen slechts de helft of minder dan de helft 

van het bestuur aanwezig is geweest, is de samenwerking relatief vlot en vreedzaam 

verlopen. Echter was dit pas van toepassing op de momenten dat het erop aan kwam, 

dus als een activiteit dichterbij kwam. Dit kwam doordat niet iedereen prioriteit legde bij 

LaSSA. Hierdoor waren activiteiten vaak op het laatste moment helemaal geregeld, 

waardoor de promotie ook pas laat kon opstarten. Dit moet voor het jaar 2017-2018 echt 

verbeterd worden en dit advies hebben we ze ook gegeven. Het is echter aan hen om te 

bepalen hoe ze dit willen behalen. Eline heeft vanaf het begin aangegeven niet actief te 

willen zijn binnen het bestuur en heeft zich enkel op de ABV en eventuele promotie 

binnen Kwakiutl gericht. Kwakiutl is er mee eens dat dit niet zo door kan gaan, maar wist 

nog niet wat ze gaan doen voor het jaar 2017-2018. Dit is aan het nieuwe LaSSA-bestuur 

om met het nieuwe Kwakiutl-bestuur te bespreken. 

 Met het Itiwana-bestuur XXIV 

Tussen Itiwana en het LaSSA bestuur is er minimaal contact geweest. Echter betekenden 

dit niet dat de samenwerking stroef ging. Vaak checkten we elkaar op de vorderingen. 

Helaas is er een miscommunicatie geweest omtrent één activiteit, wat zorgde voor 

nauwelijks studenten van Leiden die de activiteit bezochten. Dat was een goed 

leermoment. Het gaf voor beide partijen aan dat voor het LaSSA-bestuur 2017-2018 het 

handigst is voor de bevordering van de communicatie om een huidig en oud-bestuurslid 

van Itiwana aan te wijzen. 

 Met het WDO 

Met het WDO is dit jaar nauwelijks contact geweest. In het begin was er het idee om 

samen, zoals elke jaar, met het WDO het LaSSA-debat te organiseren, maar dit is na 

verschillende contactmomenten niet doorgegaan. Het WDO heeft toen besloten dit jaar 

geen gezamenlijke activiteit te organiseren, maar zelf het debat te organiseren. De LaSSA 

heeft toen zelf het debat in een nieuw jasje gestoken door er een excursie naar een 

innovatief bedrijf aan vast te plakken. Voor deze activiteit was het WDO ook uitgenodigd 

en hadden we ook ruimte achter gelaten voor het WDO om initiatief te nemen bij het 

debatonderdeel van de activiteit. Dit is niet gebeurd, maar dat betekent niet dat voor de 

volgaande jaren de samenwerking uitgesloten is. We staan hier nog steeds voor open. 

 

Promotie 

Jikke en Sharon hebben binnen het afgelopen collegejaar gewerkt aan het verbeteren van de 

promotie van zowel de activiteiten van LaSSA als LaSSA als samenwerkingsorgaan. Dit uit zich in 

een nieuw logo, posters voor de promotie van activiteiten en een verbeterde functionele en 

actuele Facebook-pagina. Hierdoor hebben wij meer leden kunnen bereiken en kunnen wij de 

gemaakte banden, eveneens met organisaties en dergelijke, behouden. Eveneens hebben wij ons 

in de promotie en het contact ook meer op de alumni en ouderejaars gericht, om deze relaties te 

versterken en te behouden.  
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Activiteiten 

De LaSSA Pubquiz (All Around the World)  Maandag 28 november 2016 

Opkomst:       40 studenten (11 Itiwana leden) 

De pubquiz is een gebruikelijke kennismakingsactiviteit binnen LaSSA en heeft ook dit jaar voor een goede 

binnenkomer gezorgd. Om in te kunnen schatten hoeveel studenten aanwezig zouden zijn, hebben wij de 

inschrijvingen aan de hand van een formulier laten verlopen, wat voor verwarring over een eventuele 

entreeprijs heeft gezorgd. Wij verwachten dat dit een reden was voor een verminderde opkomst. De 

pubquiz zelf bestond uit meerdere rondes en wij hebben achteraf positieve reacties ontvangen van de 

aanwezigen leden.  

 

Het LaSSA Congres (Power Relations Let’s Face Them) Maandag 20 maart 2017 

Opkomst:       55 studenten (15 Itiwana leden) 

De samenwerking tussen de commissieleden is soepel verlopen en het gehele congres heeft naar planning, 

in Utrecht, kunnen plaatsvinden. De promotie is laat op gang gekomen maar heeft de geplande leden 

desalniettemin op tijd bereikt. De locatie, het Parnassos Cultuurcentrum, was onderverdeeld in twee 

zalen, waar in vier rondes verschillende sprekers onze leden hebben geïnspireerd over hun ervaringen en 

kennis binnen de antropologiewereld. Na twee rondes hebben wij een pauze ingepland, waar de verhalen 

van de lezers druk besproken werden. De acht sprekers waren Femke Kaulingsfreks, Martijn de Koning, 

Marina de Regt, Elian Yahye, Joseph Oubelkas, Halleh Gorashi, Murielle van der Meer en Annelie de Graaf. 

Vooral de lezing van Joseph Oubelkas heeft veel positieve en ontroerde reacties opgeroepen onder onze 

leden. Na het congres was er een mogelijkheid om samen uit eten te gaan, waar 16 leden (9 Itiwana leden) 

gebruik van hebben gemaakt.  

  
De LaSSA excursie (Fair Trade Original)    15 mei 2017 

Opkomst:      25 studenten (6 Itiwana leden) 

Het LaSSA debat was altijd de minst populaire activiteit van het jaar. Vandaar dat we het dit jaar in een 

nieuw jasje hadden gestoken. We zouden namelijk langsgaan bij een innovatief bedrijf, namelijk Fair 

Trade Original. Hier zouden we een uniek kijkje krijgen in het thema 'Ontmoet Onze Boeren; Azië'. Vanuit 

dit thema zou Fair Trade ons vertellen over hun samenwerking met boeren in Azië, waarmee zij nieuwe 

producten op een eerlijke manier produceren. Hierna zouden wij zorgen voor een interessante discussie 

met z’n allen om toch het debatelement erin te houden. De excursie in Culemborg is tot onze spijt 

uiteindelijk komen te vervallen. Vanwege oplopende problemen met het openbaar vervoer is het niet 

mogelijk geweest om Culemborg te bereiken en hebben wij met Fair Trade Original afgesproken om de 

activiteit af te blazen. De organisatie reageerde relatief positief en meelevend en wilt desalniettemin graag 

vaker samenwerken met LaSSA. 

 

De LaSSA Antropoloopbaandag (Ontwikkelingssamenwerking)  6 juni 2017 

Opkomst:          35 studenten (3 Itiwana leden) 

Niet alleen het LaSSA debat wouden we in een nieuw jasje steken, ook de LaSSA Antropoloopbaandag 

wouden we veranderen. Waar vele universiteiten namelijk al een dag organiseren waar bedrijven 

langskomen op de universiteit, wouden wij juist naar de bedrijven toe gaan. Deze verandering zorgde voor 

één van de minder populaire LaSSA-activiteiten van het jaar naar één van de populairste LaSSA-activiteit. 

Via de alumni van de verschillende faculteits- en studieverenigingen binnen de LaSSA en persoonlijke 
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netwerken van onze bestuursleden hebben wij bedrijven en organisaties benaderd. Ons idee was om een 

rondleiding te krijgen en daarbij een discussie of vragenmogelijk erbij. Zo zouden we iedereen een inkijk 

kunnen bieden in de verschillende samenwerkingen en mogelijkheden binnen de toekomstmogelijkheden 

van de antropologiewereld. Er was veel interesse en enthousiasme van verschillende bedrijven en 

organisaties. De bedrijven waarmee wij in zee zijn gegaan zijn RAINfoundation, Artsen zonder grenzen, 

Educare Afrika, Ministerie van Buitenlandse Zaken en OneWorld magazine. De aanmeldingen hebben wij 

via een inschrijfformulier opgesteld wat soepel verliep en zowel ons, als de berdrijven een inzicht gaven in 

het aantal studenten dat aanwezig zouden zijn. Helaas hebben wij geen aanmeldingen gekregen voor 

Educare Afrika, waardoor wij deze organisatie uit onze planning hebben moeten halen. De organisatie 

hebben wij kort van tevoren moeten afzeggen, waar zij niet positief over waren. Na telefonisch contact is 

dit uitgesproken en hebben zij ingestemd om eventueel een samenwerking in de toekomst aan te gaan. 

Alle bezochte bedrijven hebben wij eveneens gevraagd of wij hun contactgegevens mogen bewaren, voor 

een eventuele samenwerking in de toekomst. Van de bezochte bedrijven en organisaties hebben wij een 

positieve feedback gehad en begrepen dat de leden enthousiast en leergierig waren.  

 

Het LaSSA Liftweekend (Say Yes to a New Adventure)  16 & 17 juni 2017 

Opkomst:           14 studenten (6 Itiwana leden) 

Het liftweekend is een van de populairste activiteiten van LaSSA en is ook dit jaar een succes geweest. 

Echter doordat het wat duurder was dan het voorgaande jaar doordat we naar een hoofdstad gingen en de 

organisatie van deze activiteit laat op gang kwam, waren er een stuk minder aanmeldingen dan 

voorgaande jaren. Hier moet dus wel rekening mee gehouden worden door het nieuwe LaSSA bestuur. De 

reis ging dit jaar naar Berlijn. Dit was verder dan de afgelopen jaren, maar wel makkelijk te bereiken. Wij 

hoopten dat de populaire bestemming voor meer aanmeldingen zou zorgen, maar dit is helaas niet het 

geval geweest. Door werkzaamheden was de bereikbaarheid iets minder toegankelijk. Echter heeft 

iedereen het uiteindelijk gered en kregen we positieve feedback terug op de activiteit.  

 

Onze visie 

De overdracht naar het nieuwe LaSSA bestuur en de uitleg van taken hopen wij soepeler te 

kunnen laten verlopen dan afgelopen jaar. De eerste vergadering, met aanwezigheid van de helft 

van het nieuwe bestuur, heeft plaatsgevonden en wij zijn van plan het nieuwe bestuur te 

begeleiden tot wij zeker weten dat het aankomende collegejaar voorspoedig kan verlopen. Ook 

de overdracht van de KvK formulieren en de financiën is voor ons een belangrijke casus.  

 De LaSSA heeft nog steeds ontzettend veel potentieel. Wat het nodig heeft, is 

bestuursleden die prioriteit leggen bij de LaSSA en er dus tijd in willen steken. Zo zijn we voor de 

LaSSA Antropoloopbaandag eerder begonnen met plannen/organiseren en dan zie je direct 

daarvan het resultaat, namelijk een grotere opkomst dan bij andere activiteiten. We drukken het 

nieuwe bestuur dan ook op het hart om op tijd te beginnen, aanwezig te zijn bij de vergadering 

en voornamelijk om actief te zijn. We zijn ervan overtuigd dat, met het enthousiasme van de 

nieuwe bestuursleden dat we gezien hebben op de eerste vergadering, dat wel goed komt. 

 Om het netwerk van LaSSA zelf op te bouwen en uit te breiden raden wij het nieuwe 

bestuur aan een goede database op te zetten met de bedrijven en organisaties waarmee wij in 

zee zijn gegaan of kunnen gaan. De alumni van de verenigingen zullen hier ook van pas kunnen 

komen.  
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 Afgelopen collegejaar hebben wij geprobeerd meer aandacht en moeite te steken in het 

verbeteren van de LaSSA door sommige activiteiten en promomateriaal in een nieuw jasje te 

steken. Zo hebben we LaSSA in een nieuw, verbeterd spoor gezet waar het nieuwe LaSSA 

bestuur 2017-2018 mee verder kan. Ook het uitnodigen van alumni, internationale studenten en 

ouderejaars willen we meegeven aan het aankomende bestuur om deze banden te onderhouden.  

 


