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

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

worden de plannen van het 24e bestuur der studievereniging Itiwana aan u 

gepresenteerd, bestuursjaar 2016/2017.  

 

Allereerst worden de opgestelde beleidspijlers nader toegelicht. Deze pijlers staan 

centraal binnen verschillende facetten van studievereniging Itiwana het komende jaar. 

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

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

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

van de commissie zelf. 

 

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

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

overzicht getoond.  

 

 

Namens het bestuur, 

 

Lenne Michiels 

Voorzitter 2016/2017 
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COMMISSIEBOOM 
 
Hieronder zie je een afbeelding ter illustratie van de samenwerkingsverbanden en 

commissies van Itiwana.  

 

 

 

  



 

8 

 

OVERKOEPELENDE PLATFORMEN  
 

1. VerO  

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

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

respectievelijk behorend bij de studies Psychologie, Politicologie, Pedagogische 

Wetenschappen en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Dit is zeer 

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

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

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

met de gangbesturen erg goed geweest.  

 

2. StOP  

De StOP staat voor Studieverenigingen Overleg Platform, waarin alle voorzitters 

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

een algemeen belang uitstralen richting de Universiteit Leiden worden hier besproken 

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

 

3. FSP 

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

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

opleidingscommissie en een student-lid van het departementsbestuur. 

 

4. LaSSA 

 LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en is 

verantwoordelijk voor het onderhouden van nauwe samenwerkingsverbanden tussen 

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

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

 

5. WDO 

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

Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Het WDO 

organiseert maandelijks discussieavonden over thema's gerelateerd aan culturele 

antropologie en ontwikkelingssociologie. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband 
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met Itiwana, dat zeker doorgezet gaat worden. 

 

6. Instituut der CA-OS 

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

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

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

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

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

departement als de opleidingscommissie. 

 

7. DIO 

Dit overlegorgaan is bestemd voor het studentlid van het departementsbestuur, de 

voorzitter van Itiwana en de studentleden van de opleidingscommissie. Het is bedoeld 

om het contact tussen Itiwana en het departementsbestuur en de opleidingscommissie 

goed te houden. Het is de bedoeling dat DIO regelmatig bij elkaar komt. Op die manier 

kunnen de overlegorganen adviezen uitwisselen die van pas kunnen komen bij de 

vergadering van de opleidingscommissie. 
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KORTE EVALUATIE 2015/2016 
 
Het 23e bestuur der studievereniging Itiwana heeft bij het opstellen van het beleidsplan 

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

een korte evaluatie volgen.  

 

Inhoud 

Deze pijler van het 23e bestuur is ontstaan om de beleidspijler ‘betrokkenheid’ van het 

22e bestuur voort te zetten. Door de inhoud van de vereniging te optimaliseren is 

geprobeerd Itiwana aantrekkelijker te maken voor leden en om een serieuzer imago te 

krijgen bij betrokken organisaties. Dit is naar voren gekomen bij de georganiseerde 

activiteiten waarbij veel creativiteit leidde tot diversiteit. Dit zorgde ervoor dat er 

gedurende het jaar voor iedereen een moment was waarop het aantrekkelijk was deel te 

nemen.  

 

Zowel in schriftelijk als fysiek contact heeft bestuur 23 professioneel gehandeld. Ze 

hebben zich open en benaderbaar opgesteld. Deze houding intern en extern is zeer 

belangrijk. Wij willen dit aspect dan ook zeker meenemen naar de komende jaren.   

 

Reflexiviteit 

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

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

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

kon. Ook heeft het bestuur ingespeeld op de resultaten van de enquête en de 

ideeënboom waardoor de inhoud aangepast is aan de wensen van de leden. De 

uitvoering van deze pijler heeft dan ook kunnen bijdragen aan de resultaten van de 

voorgaande pijler.  
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BELEIDSPIJLERS  
 
Tijdens het grondig doornemen van de beleidspijlers van voorgaande jaren hebben wij 

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

het van belang dat Itiwana een studievereniging is waarvan mensen weten waar ze aan 

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

beleidspijlers communicatie en innovatie.  

 

COMMUNICATIE 

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

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

gepaste manier te communiceren hopen we het laagdrempelige karakter van Itiwana te 

behouden, maar ook  professionaliteit uit te stralen waar nodig.  

 

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

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

misverstanden te voorkomen en begripvol met elkaar om te kunnen gaan. Door 

voldoende te evalueren en te reflecteren op hoe de samenwerking gaat en of iedereen 

zijn individuele manier van werken, weet ieder bestuurslid waar hij of zij aan toe is en of 

hij of zij op bepaalde punten kan verbeteren. Door deze communicatie ook binnen 

commissies en richting commissieleden toe te passen hopen we dat deze gemotiveerd 

blijven en zich optimaal in zullen zetten voor Itiwana.  

 

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

voelen in het hok, op de borrels en bij activiteiten. Wij denken dat het hok een centrale 

plaats vormt binnen Itiwana. Door ons vast te houden aan het hokschema en het hok ten 

alle tijden netjes te houden, hopen wij dat de leden er graag komen om kennis te maken 

met elkaar en met ons. Tenslotte willen wij iedere commissie en externe partij de kans 

geven zich voldoende te kunnen promoten, zonder dat de leden het overzicht verliezen 

in de grote hoeveelheden informatie. Dit zullen we doen door de promotie richting onze 

leden te organiseren. Op deze manier hopen we leden een duidelijk overzicht te kunnen 

geven over wat er komen gaat, zodat ze geïnteresseerd blijven in nieuwe activiteiten en 

niets per ongeluk mislopen.  
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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.  
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8. Daarbij zullen we, om dit overzicht te behouden, de verschillende 

Facebookpagina’s die de commissies van Itiwana kennen verwijderen en enkel 

activiteiten aanmaken vanuit persoon Iti Wana.  

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

gefragmenteerd gebeurt, zullen we een gezamenlijke inwerkdag invoeren vooraf 

aan de zomervakantie zodat de wissel 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 
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versturen zodat we ons kunnen richten op de meest recente behoeften van de 

leden. Daarbij zullen we gedurende het jaar met onze leden in gesprek gaan voor 

eventuele opmerkingen en ideeën. 

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

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

Ook zal er een ‘ideeënbus’ buiten het hok worden gehangen waar leden wanneer 

gewenst volledig anoniem hun meningen en ideeën kwijt kunnen.  

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

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

deze manier evenementen extra te promoten en kansen te bieden voor de leden 

om hun mening te geven.  

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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VOORZITTER  

Lenne Michiels 

Voorzitter 2016/2017 

  

TAKEN  

Ik zal dit jaar de voorzittersrol op me nemen. Hierbij horen verschillende specifieke 

taken en heb ik enkele taken voor mijzelf opgesteld aan de hand van wat ik belangrijk 

vind en wil bereiken dit jaar. Ik fungeer als centraal aanspreekpunt zowel binnen als 

buiten de vereniging. Zo houd ik het overzicht en kan ik me actief opstellen om het 

karakter van Itiwana te waarborgen.  

 

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

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

aanspreekpunt voor de overige bestuursleden en voor Itiwana-leden.  

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

• VerO  

• StOP  

• FSP  

• Voorlichtingsactiviteiten  

• Instituut der CA-OS  

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

Itiwana.  

4. Ik ben contactpersoon voor zowel het WDO als de LaSSA. 

5. Ik ben voorzitter van de ICA commissie. 

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

een representatief beeld van Itiwana neerzetten.  

 

COMMUNICATIE 

Als gezicht van de vereniging is het met betrekking tot communicatie mijn taak om een 

goed beeld uit te dragen, gefocust op doelgerichtheid, representativiteit en openheid. Dit 

beeld zal ik ook uitdragen naar de andere organen binnen het instituut, andere 

overkoepelende organisaties en nieuwe studenten. Daarbij acht ik communicatie binnen 

de vereniging van groot belang. Ik beschouw mezelf als motor van deze communicatie 
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en zal ervoor zorgen dat deze zo soepel mogelijk verloopt.  

 

Concrete stappen Communicatie 

1. Ik besef dat ik een voorbeeldfunctie heb en zal dan ook altijd proberen eerlijk te 

zijn en open te staan voor opmerkingen, tips, vragen en kritiek van leden, zowel 

mondeling als via e-mail of sociale media.  

2. Er zullen meerdere evaluatiemomenten binnen het bestuur georganiseerd 

worden. Deze zullen vanaf november elke twee maanden plaatsvinden.  

3. Ik zal aanwezig zijn bij zoveel mogelijk activiteiten en in het hok. Op deze manier 

ben ik betrokken bij wat er georganiseerd wordt en gezien onder de leden. Ik 

probeer zo een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor de leden en andere 

betrokkenen. 

4. Ik zal ervoor zorgen dat Itiwana zich op de gepaste manier presenteert in iedere 

situatie door mijn bestuursleden op de hoogte te stellen van situatie waar we in 

terecht zullen komen.  

5. Ik zal me actief inzetten bij de verschillende overlegorganen en 

samenwerkingsverbanden waarin Itiwana wordt vertegenwoordigd. Dit zal ik 

doorcommuniceren naar mijn bestuursleden. Zo blijft Itiwana op de hoogte van 

en betrokken bij deze verschillende organisaties, en blijft de vereniging ook 

wederzijds erkend.   

6. Ik zorg samen met Nola der Weduwe, Assessor Publicatie, dat de promotie 

agenda actief en op de juiste manier gebruikt wordt en zal, wanneer dit niet 

blijkt te werken, met haar zoeken naar een alternatief om de promotie 

overzichtelijk te houden. 

7. Ik zal dit jaar proberen mijn bestuursleden op een enthousiaste wijze te 

motiveren hun taken optimaal uit te voeren. Daarbij stel ik mij op als 

vertrouwenspersoon wanneer dit niet mogelijk is voor een van hen. Op deze 

manier kunnen we samen een passende oplossing bedenken.  

8. Ik zal me inzetten om de wissel zo soepel mogelijk te laten voorlopen. Dit door 

onder andere de betrokkenen bij de sollicitaties al op de hoogte te stellen van de 

gezamenlijke inwerkdag en naderende activiteiten.  
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INNOVATIE 

In het kader van innovatie zie ik mezelf als voorzitter vooral in een positie waarbij ik 

open behoor te staan voor nieuwe ideeën, maar ook kritisch moet blijven over de 

mogelijkheden ervan. Ik streef ernaar ten alle tijden op de hoogte te zijn van de 

bezigheden van mijn mede bestuursgenoten en hun commissies. Op deze manier 

probeer ik in te schatten of de eventuele ontwikkelingen haalbaar zijn en of ze het 

karakter van Itiwana wel waarborgen. Daarbij zal ik zelf ook actief mee denken over 

ideeën om het hok, de borrels en activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te houden. 

 

Concrete stappen Innovatie 

9. Ik zal mijn bestuursgenoten adviseren en steunen wanneer zij nieuwe ideeën 

hebben. Wanneer nodig zal ik de ideeën voorleggen in een bestuursvergadering 

zodat we gezamenlijk de mogelijkheden kunnen bekijken. 

10. Ik zal mij actief inzetten om de borrels, welke twee keer per maand plaatsvinden 

in de Odessa, zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op deze manier hopen wij dat 

de leden ten alle tijden betrokken blijven bij Itiwana en het contact met Odessa 

zo goed mogelijk te houden.  

11. Ik zal ervoor zorgen dat  de ‘quote van de dag’ iedere dag ge-update wordt.  

12. Ik zal de resultaten van de voorgaande enquête bekend maken onder mijn 

bestuursgenoten en er samen met de Secretaris, Samoa Greeve, voor zorgen dat 

een nieuwe enquête verzonden wordt.  

13. Door contactpersoon te zijn van zowel het WDO als de LaSSA ga ik investeren in 

het versterken van de samenwerking tussen Itiwana en deze twee organen. Op 

deze manier kunnen er meer mogelijkheden gecreëerd worden voor de jaarlijkse 

activiteit die gezamenlijk wordt georganiseerd.  
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SECRETARIS 

Samoa Greeve 

Secretaris 2016/2017 

 

TAKEN  

Als secretaris ben ik tijdens het bestuursjaar 2016-2017 verantwoordelijk voor de 

volgende taken: 

1. Ik zal ten eerste verantwoordelijk zijn voor het ledenbestand. Ik zal alle nieuwe 

in- en uitschrijvingen verwerken in PC-leden en alle inschrijvingen en 

uitschrijvingen in de mail archiveren zodat deze altijd terug te vinden zijn. Ook 

zal ik, indien dit wordt gevraagd, andere bestuursleden voorzien van actuele 

maillijsten of adressenlijsten.  

2. Ik ben dit jaar ook verantwoordelijk voor het notuleren bij alle 

bestuursvergaderingen en ALV’s.  Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan 

notuleer ik gelijk op mijn laptop in de agenda die door de voorzitter is 

samengesteld voor de betreffende vergadering. Ik zal de notulen van 

bestuursvergaderingen uiterlijk de dag na de vergadering naar de rest van het 

bestuur mailen en op de gezamenlijke Google Drive zetten. De notulen van 

Algemene Leden Vergaderingen zal ik samen met de beleidsverslagen op de site 

plaatsen, zodat deze door alle leden ingezien kunnen worden. 

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

alle schriftelijke post voor Itiwana die op de Faculteit Sociale Wetenschappen 

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

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

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

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

bestuurslid terechtkomen. 

4. Verder ga ik me dit jaar bezighouden met het bijhouden van het archief. In het 

archief worden belangrijke post en ook belangrijke documenten zoals statuten, 

(oude) beleidsplannen en ALV-notulen bewaard. Alle nieuwe drukken van de 

ICA en het Bulletin en flyers en posters van activiteiten van dit jaar zullen daar 

bewaard worden. 
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5. Ik zal dit jaar voorzitter zijn van de Reiscommissie. Met hen zal ik de studiereis 

van 2017 organiseren voor de leden van Itiwana. Bij het beleidsplan voor de 

commissies zal ik de Reiscommissie apart bespreken. 

6. Als vicevoorzitter zal ik de Voorzitter, Lenne Michiels, bijstaan bij het uitvoeren 

van haar taken of werkzaamheden wanneer blijkt dat dit nodig is en zal ik altijd 

beschikbaar zijn voor eventueel overleg of advies. Ook zal ik door middel van 

een transparante communicatie met de overige bestuursleden ervoor zorgen dat 

ik hen altijd, indien nodig, hulp kan bieden. 

7. Als medebeheerder van de Itiwanarekening bij ING zal ik in samenwerking met 

de penningmeester, Caroline Auée, de financiële gesteldheid van de vereniging in 

de gaten houden. 

8. Tot slot ga ik er dit jaar op toezien dat het vriendenbestand van het Iti Wana 

Facebookaccount van de studievereniging bijgehouden wordt. Dit zal ik doen 

door nieuwe leden met een account op Facebook een vriendschapsverzoek te 

sturen en leden die zich uitschrijven te verwijderen als vriend. 

 

COMMUNICATIE 

Voor mij persoonlijk geldt “Communication is key”, miscommunicatie kan al snel 

vervelende gevolgen hebben. Het is dus belangrijk actief te proberen om misverstanden 

te voorkomen. Als secretaris is het mijn taak om informatie door te spelen naar de rest 

van het bestuur, hierbij zal ik ook na moeten gaan of deze informatie goed is 

aangekomen en of er iets mee gedaan wordt. Binnen het bestuur zal ik mijn standpunt 

duidelijk maken en gehoor geven aan de mening van anderen zodat er geen belangrijke 

zaken onuitgesproken blijven. 

 

Concrete stappen Communicatie 

1. Ik zal zo vaak mogelijk in het hok aanwezig zijn zodat ik makkelijk bereikbaar 

ben voor persoonlijk contact met de leden.  

2. Ik zal zo veel mogelijk aanwezig zijn bij Itiwana-, LaSSA- en WDO-activiteiten en 

tijdens deze activiteiten zal ik me aanspreekbaar opstellen en initiatief nemen bij 

het aanspreken van leden en andere mogelijke externe contacten.  

3. Ik ga duidelijk en transparant communiceren met de rest van mijn 

bestuursleden en hen op de hoogte houden van mijn activiteiten binnen en 
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buiten Itiwana. Zelf zal ik ook actief bezig zijn om op de hoogte te blijven van de 

activiteiten van de rest van mijn bestuursleden. 

4. Ik ga mijn best doen om zo vaak mogelijk bereikbaar te zijn voor de rest van mijn 

bestuursleden en mijn commissieleden voor overleg of advies.  

5. Ik wil me actief gaan inzetten voor het in stand houden en versterken van het 

contact tussen leden van verschillende studiejaren door zelf deze contacten te 

leggen en te onderhouden en door samen met de rest van mijn bestuursleden 

onze activiteiten te promoten bij antropologie studenten van alle jaarlagen.  

6. Ik zal idee@itiwana.org beheren en ervoor zorgen dat binnengekomen ideeën en 

tips via dit adres zo snel mogelijk met de overige bestuursleden besproken 

worden.  

 
INNOVATIE 

Stilstand is achteruitgang, er kunnen altijd dingen aangepast worden. Ook 

vernieuwingen van eerdere jaren doorzetten of nieuw leven inblazen zie ik als innovatie.  

 
Concrete stappen Innovatie 

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

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

naar verbetering. 

8. Ik ga een back-up maken van het ledenbestand en die in een aparte map opslaan, 

deze back-up zal ik na een half jaar en aan het eind van het jaar updaten.  

9. Ik ga investeren in de inzichtelijkheid van het archief voor leden zodat zij oude 

drukken van de ICA en het Bulletin kunnen lezen en op die manier hopelijk een 

beter idee krijgen van de geschiedenis en de ontwikkeling van de vereniging.  

10. Ik wil het archief digitaliseren door commissies te vragen om al hun 

promotiemateriaal zoals posters in de commissie map op te slaan en door alle 

online bulletins en ICA’s bij elkaar te zetten zodat dit overzichtelijk en 

toegankelijk is voor alle (toekomstige) commissieleden.  

11. Ik ga zorgen dat alle leden die langer dan vier jaar over de studie doen in het 

programma PC-Ledenen als derdejaars in het ledenbestand staan en niet als 

alumnus zodat zij dezelfde privileges hebben als derdejaars.  

12. Ik zal meewerken aan het maken en versturen van een enquête aan alle leden 

van Itiwana met vragen over eventuele manieren om het functioneren van 

Itiwana te verbeteren.  
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PENNINGMEESTER 

Caroline Auée 

Penningmeester 2016/2017 

 

TAKEN 

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

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

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

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

toelichting van wat mijn taken inhouden: 

 

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

vallen. 

2. Financiële administratie zal worden bijgehouden om het overzicht te behouden 

over de geldstromen. 

3. Er wordt een begroting opgesteld voor het jaar 2016/2017 met inzichten uit de 

adviesbegroting en ik zal voor het jaar 2017/2018 een adviesbegroting 

opstellen. 

4. Er zal tijdens de tweejaarlijkse financiële controle in samenwerking met de 

kascommissie een verslag worden opgesteld ter verantwoording van de 

financiën, dit zal worden toegelicht op de halfjaarlijkse-  en de Wisselings-ALV.  

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

te incasseren. Ik neem contact op met de desbetreffende leden wanneer de 

incasso wordt geweigerd of mislukt en zal er voor zorgen dat de contributie 

alsnog wordt voldaan. 

6. Het contact met de commissie penningmeesters zal ervoor zorgen dat de 

financiën van de commissies overzichtelijk blijft. Daarnaast zal contact met het 

WDO zorgen voor inzicht in de uitgaven van de bijdrage die Itiwana aan hen 

levert. 

7. Ik zal de commissievoorzitters inzicht geven in het financiële bestand, zodat zij 

hun commissie penningmeester ook kunnen controleren.  

8. Ik ben dit jaar de hoofdverantwoordelijke voor de kledinglijn van Itiwana. 
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9. Ik ben dit jaar voorzitter van de Survivalcom. Ik zal verantwoordelijk zijn voor 

het survivalweekend dat in het tweede semester van het studiejaar zal 

plaatsvinden. 

 

COMMUNICATIE 

Communicatie op verschillende niveaus is belangrijk voor het vervullen van mijn taken 

als penningmeester. Ik zal betrokken zijn bij de inkomsten en uitgaven van de 

vereniging. Ik zal contact blijven houden met de commissie penningmeesters, hen 

ondersteunen wanneer hier vraag naar is. Tegelijkertijd zal ik kijken naar de presentatie 

van de financiële administratie van de vereniging, deze inzichtelijk maken voor de leden 

om zo leden inzicht te kunnen geven in de inkomsten en uitgaven van de vereniging. 

Bovendien zal ik openstaan voor vragen en opmerkingen van zowel mijn 

bestuursgenoten als de leden.   

 

Concrete stappen Communicatie 

1. Ik zal mijn bestuursgenoten inlichten over belangrijke financiële beslissingen en 

hen hierin betrekken. 

2. Ik zal contact blijven houden met de commissiepenningmeesters en vragen naar 

hoe het gaat en of er nog vragen zijn. Zodoende wil ik mogelijke 

communicatieproblemen voorkomen, zodat de commissies georganiseerd zijn en 

zo blijven. 

3. Ik zal tijdens de cursus van de commissiepenningmeester de 

commissievoorzitter verplichten om deel te nemen aan de cursus, zodat er in het 

geval van wegvallen van de commissie penningmeester iemand is die de 

financiële administratie van de commissie kan overnemen. Tegelijkertijd kan de 

commissievoorzitter indien nodig toezicht houden en zijn/haar steentje 

bijdragen. 

4. Ik zal de financiële administratie van de vereniging via mijn definitieve begroting 

en financiële verslagen zichtbaar maken voor de leden, zodat zij weten waar hun 

geld naartoe gaat. Ik zal hierbij openstaan voor vragen en toelichting geven 

wanneer er onduidelijkheden zijn.  

5. Ik zal binnen de Survivalcom openstaan voor eventuele vragen en opmerkingen 

van de commissieleden en zal gedurende het jaar evaluatiemomenten inplannen, 

met het doel de communicatie binnen de commissie soepel te laten verlopen. 
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6. Ik zal zoveel mogelijk in het hok en bij activiteiten aanwezig zijn. Op deze manier 

ben ik bereikbaar voor de leden.  

 

INNOVATIE 

Innovatie is met betrekking tot het vervullen van mijn taken als penningmeester 

wellicht minder van toepassing, wanneer er naar innovatie wordt gekeken als een 

drastische vernieuwing doorvoeren. Desondanks zal ik openstaan voor nieuwe ideeën 

van zowel leden als mijn bestuursgenoten. Bovendien zal ik openstaan voor de ideeën 

van de commissieleden van de Survivalcom.  

 

Concrete stappen Innovatie 

7. Ik zal me verdiepen in de financiële mogelijkheid omtrent de digitalisering van 

de tijdschriften, met het doel om de tijdschriften in de toekomst online uit te 

kunnen brengen. Hierbij zal ik me voornamelijk richten op mogelijkheden bij een 

nieuwe drukker. Ik zal dit in overleg doen met mijn bestuursgenoten. 

8. Ik zal openstaan voor de ideeën van leden en mijn bestuursgenoten met 

betrekking tot de opzet van de kledinglijn. 

9. Ik zal binnen de Survivalcom openstaan voor de ideeën van commissieleden. 
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ASSESSOR ONDERWIJS 

Renée Mudde 

Assessor Onderwijs 2016/2017 

 

Taken  

Dit jaar fungeer ik als Assessor Onderwijs, hierbij ben ik verantwoordelijk voor de 

boekenacties in september en februari. Mijn taken dit jaar zijn:  

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

informeren over de boekenacties en op tijd de brief over de boekenactie te 

versturen. 

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

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

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

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

organiseren. 

4. Naast het organiseren van de boekenactie zal ik voorzitter zijn van de Educatie 

commissie en begeleider van het Mentoraat.  

5. Het beheren van de Instagram van Itiwana. 

 

COMMUNICATIE 

Communicatie betekent voor mij dat ik goed op de hoogte ben van alles wat zich binnen 

mijn bestuur en commissies afspeelt. Ook betekent dit voor mij dat ik goede afspraken 

maak omtrent de boekenactie en het organiseren van activiteiten van de Educom. Ik 

vind het daarom belangrijk om transparant en professioneel te blijven.  

 

Concrete stappen Communicatie 

1. Een goede open en duidelijke houding naar Studystore, zodat zij op de hoogte 

zijn van het verloop van de boekenactie binnen Itiwana. 

2. Een open houding naar mijn bestuur zodat zij weten wat er speelt zowel binnen 

als buiten Itiwana, dit zal leiden tot een sterkere band en een goede 

samenwerking en communicatie.  
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3. Transparantie uitstralen naar mijn commissieleden, zodat zij weten wat er 

binnen het bestuur gebeurd en wat er binnen de commissie gaande is, dit ook 

om miscommunicatie te voorkomen.  

4. Een open houding naar de leden, zodat ik een makkelijk aanspreekpunt ben en 

open sta voor veranderingen en nieuwe ideeën.  

5. Professionaliteit uitstralen tegenover zowel Itiwanaleden, zoals de commissies 

en het bestuur als tegen externe bedrijven zoals Studystore. 

6. Ik zal zo veel mogelijk aanwezig zijn bij Itiwana activiteiten. 

7. De bestuurstraining die mijn bestuur gaat volgen wil ik graag terug laten zien in 

mijn functie, hierin zal ik leren goed leiding te geven over mijn commissie en hoe 

om te gaan met kritiek. 

8. Ik zal regelmatig aanwezig zijn in het hok, en vaker aanwezig zijn ten tijde van de 

boekenactie, daarnaast zal ik zorgen dat het hok opgeruimd en netjes is zodat 

het ten alle tijden aantrekkelijk is voor leden om langs te komen.  

9. Ik zal op het moment van de wisseling van ons bestuur zorgen voor een goede en 

soepele overdracht waarbij mijn opvolger op professionele wijze wordt 

ingewerkt.  

 

INNOVATIE 

Met innovatie wil ik Itiwana dynamisch houden. Ik wil hiermee nieuwe activiteiten 

organiseren, maar ook kijken naar het verleden om zo interessante activiteiten nieuw 

leven in te blazen.   

 

Concrete stappen Innovatie 

10. Ik zal investeren in het verbeteren van het verloop van de boekenactie van het 

eerste semester waarbij de boeken bezorgd worden in het hok. 

11. Ik zal samen met Nina Osterhaus-Simic kijken wat de mogelijkheden zijn tot 

betere communicatie met docenten in verband met de boekenactie. 

12. Ik zal kijken naar nieuw soort activiteiten voor de educatiecommissie en 

investeren in een strakke begeleiding van het Mentoraat.  
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ASSESSOR ACTIVITEITEN 

Lana Lemmers 

Assessor Activiteiten 2016/2017 

 

TAKEN 

Als Assessor Activiteiten ben ik in het bestuur jaar 2016-2017 verantwoordelijk voor 

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

assessor activiteiten wil verwezenlijken, mede gericht op de beleidspijlers. Mijn taken 

zijn: 

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

zorgen voor het organiseren van de niet-studiegerelateerde activiteiten van 

Itiwana. 

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

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

een bandjesavond. 

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

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

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

4. Ik zal met mijn commissie proberen een aantal nieuwe activiteiten te bedenken 

waarvan zeker de eerste activiteiten zo laagdrempelig mogelijk zullen zijn, zodat 

de eerstejaars op een ontspannen manier binnen de vereniging verwelkomd 

kunnen worden. Ik zal de activiteiten van vorig jaar hierbij in mijn achterhoofd 

houden omdat er veel positieve reacties op zijn gegeven. 

5. Het beheren van de Instagram van Itiwana. 

 

COMMUNICATIE 

Persoonlijk vind ik het heel belangrijk om deze pijler gedurende het jaar toe te passen. 

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

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

gemak commentaar kunnen geven over de activiteiten. Daarom wil ik dat het voor hen 

duidelijk is dat ze met commentaar of ideeën altijd bij mij terecht kunnen. Ook binnen 

mijn bestuur vind ik het belangrijk dat er transparant met elkaar wordt 

gecommuniceerd zodat het uitvoeren van de bestuurlijke taken zo goed mogelijk 
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verloopt. 

Concrete stappen Communicatie  

1. De ervaringen die ik als lid bij de Activiteitencommissie van vorig jaar heb 

opgedaan kan ik gebruiken voor het voorkomen van mogelijke fouten en 

hindernissen die we op bepaalde momenten in het vorige jaar zijn 

tegengekomen. 

2. Ik zal met de Activiteitencommissie na elke activiteit een evaluatie houden om 

ervoor te zorgen dat eventuele fouten geen twee keer gemaakt worden.  

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

stimuleren.  

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

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

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

terecht kunnen met commentaar, ideeën of kritiek. Het hok is ook een 

belangrijke plek voor ontmoetingen tussen studenten uit verschillende jaren. 

Daarom wil ik zorgen voor een opgeruimde maar gezellige sfeer zodat de leden 

sneller geneigd zijn om bij ons in het hok te komen zitten. 

6. Om de pijler communicatie te kunnen vervullen, zal ik aandacht steken in het 

delegeren van de taken van de Activiteitencommissie. Ik ben vaak geneigd om 

teveel taken op mij te nemen maar dit kan ten koste gaan van het goed 

organiseren van een activiteit. Ik ga er dit jaar dus voor zorgen dat de taken van 

de Activiteitencommissie goed verdeeld worden onder de commissieleden. 

 

INNOVATIE 

Vorig jaar werd er met de beleidspijler inhoud geprobeerd om de activiteiten van 

Itiwana nog interessanter te maken voor de leden. Er werd geprobeerd om met 

innovatieve ideeën voor de activiteiten te komen om iets nieuws aan de vereniging toe 

te voegen. Omdat er op deze ideeën het afgelopen jaar zeer positieve reacties zijn 

geweest, zal ik mij dit jaar ook voornamelijk richten op innovatie binnen de activiteiten. 

Ik zal hier de feedback van de enquêtes van vorig jaar in proberen te verwerken en de 

activiteiten daardoor nog interessanter te maken voor de leden. Hiermee hoop ik om 

nog meer leden van Itiwana enthousiast te krijgen voor het deelnemen aan de 

activiteiten en daarmee het actief zijn binnen Itiwana zelf. 
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Concrete stappen Innovatie  

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

en gezellige manier in de vereniging te verwelkomen.  

8. Ik zal dit jaar met de Activiteitencommissie al onze creativiteit los laten bij het 

organiseren van de activiteiten. Op deze manier hoop ik de activiteiten 

aantrekkelijk te maken en de opkomst hoog te houden.  

9. Om mijn commissieleden het hele jaar door gemotiveerd te houden, zullen de 

vergaderingen niet alleen in een formele sfeer worden gehouden, maar ook in 

een gezellige meer informele sfeer. Het idee hierbij is om gezamenlijke etentjes 

te combineren met vergaderen. Dit is vorig jaar ook meerdere malen gebeurd. 

10. Voorgaande jaren bleek dat de aanwezigheid bij borrels en activiteiten na 

januari vaak afnam. Ik wil de aanwezigheid bij borrels en activiteiten na januari 

en rond het einde van het jaar in lijn houden met de eerdere borrels en 

activiteiten. Dit zal ik waarborgen door een grote, doch laagdrempelige activiteit 

te organiseren in februari en het optimaal promoten van de activiteiten en 

borrels. 

11. Ik zal dit jaar, samen met mijn commissie, investeren in het promoten van 

activiteiten bij derdejaars, minor en master studenten. Hierdoor hoop ik de 

participatie van deze studenten te vergroten. 
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ASSESSOR EXTERN 

Jorn van Bladel 

Assessor Extern 2016/2017 

 

TAKEN 

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

1. Contact onderhouden met bestaande sponsoren, uitbreiden van mogelijkheden 

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

sponsormogelijkheden. Een belangrijk aspect hiervan is het stimuleren van 

potentiële samenwerkingen met bedrijven en het lopen van koude acquisitie. 

2. Het ondersteunen, voorzitten en opleiden van de AA-commissie 2016-2017. Dit 

houdt in dat er, met inachtname van de begroting, trainingen georganiseerd 

kunnen worden. Daarnaast betekent dit het informeren van de commissie over 

mogelijkheden en coaching gebaseerd op persoonlijke informatie indien 

gewenst en nodig. 

3. Het organiseren van relevante en drukbezochte alumniactiviteiten. Hieronder 

vallen het organiseren van een informele alumniactiviteit zoals bijvoorbeeld een 

diner tegen het einde van het verenigingsjaar en een combinatieactiviteit voor 

alumni en Itiwanaleden tijdens een semi-formele activiteit die aan het begin van 

het volgende kalenderjaar zal plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is een lezing 

met meerdere sprekers relevant voor zowel alumni als studenten of het 

organiseren van een debat. Er zal contact onderhouden worden met alumni via 

de alumni-nieuwsbrief en LinkedIn. 

4. Contact onderhouden met het bestuur van de Landelijke Samenwerking 

Studenten Antropologie. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhouden van de 

relaties met de studieverenigingen Kwakiutl (UvA), Djembé (UU), Umoja (RU), 

en Itiwana (UL) en faculteitsvereniging EOS (VU). 

5. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van de 

vertegenwoordigers van Itiwana binnen het bestuur van de Landelijke 

Samenwerking Studenten Antropologie. Het is mijn taak om hen te 

ondersteunen in het verdedigen van de belangen van Itiwana binnen dit bestuur 

alsmede het aan de leden verantwoorden van de beslissingen en bestedingen die 

zij maken. 
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6. Leiding geven en het ontwikkelen van de LaSSA groep. Deze groep studenten 

heeft zich aangemeld om actief open activiteiten van Itiwana te promoten door 

zowel activiteiten van de LaSSA als bijbehorende verenigingen te bezoeken. 

Omdat de LaSSA groep vrij nieuw is zal het tevens mijn taak zijn om mij te 

richten op het onderzoek naar de mogelijkheden die deze groep biedt en heeft, 

daarnaast zal ik kijken naar een eventuele uitbreiding of verandering van de 

bestemming die deze groep heeft. 

 

COMMUNICATIE 

Communicatie houdt voor mijn functie vooral transparant handelen, reflecteren en jezelf 

professioneel opstellen in. Dit betekent dat ik mij dit jaar in ga zetten om de 

communicatie en rapportage op een dusdanige manier op te zetten dat de integriteit van 

de functie ook na mijn bestuursjaar gewaarborgd kan worden. Daarnaast is beter 

communiceren en reflecteren een van de belangrijkste dingen die ik dit jaar wil leren. 

 

Concrete stappen Communicatie 

1. De AA-commissie bestaat dit jaar uit leden die de capaciteit hebben om onder 

mijn leiding een concreet acquisitieplan op te stellen waarbij transparantie naar 

elkaar en de leden alsmede het reflecteren op het functioneren van de eigen 

persoon en de commissie centraal staat. Met behulp van bijvoorbeeld 

Prorelations, als zijnde een customer relationship management program, kan 

communicatie tussen Itiwana, haar leden en externe partijen opgeslagen worden 

en wordt het daarmee toegankelijk voor alle commissie- en bestuursleden. Een 

gecentraliseerd overzicht van alle lopende samenwerkingen, afgesloten 

projecten en alle contactinformatie die Itiwana tot haar beschikking heeft, zou 

het uitvoeren van commissie taken voor elk doel moeten vergemakkelijken. Een 

customer relationship management program  kan tegelijk dienst doen als een 

programma dat communicatie en commissie taken procesmatig kan ordenen. Zie 

voor verdere informatie over de toepassing van CRM systemen bijlage 2: 

Toepassing van CRM’ (pagina 68). 

2. Het onderhouden van contact met alumni zal vooral gaan via de alumni-

nieuwsbrief, de e-mail en linkedin. Alumni activiteiten blijken niet heel druk 

bezocht en daarom is het belangrijk om het contact regelmatig te houden zonder 

tekort te doen aan de kwaliteit van onder andere de nieuwsbrief. Alumni op tijd 
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informeren van de activiteiten en actief promoten door middel van de WOM en 

andere oud (bestuurs)leden van Itiwana is essentieel om dit te bereiken. De 

Alumni activiteiten dienen als doel te hebben de communicatie tussen Alumni 

onderling alsmede de communicatie tussen leden van Itiwana en de alumni. Om 

deze reden wil ik dit jaar een inhoudelijke en een informele activiteit 

organiseren waarbij het doel vooral is om deze laagdrempelig doch interessant 

te maken voor alumni. De inhoudelijke activiteit zal aan het begin van komend 

kalenderjaar plaatsvinden en de informele activiteit aan het eind van dit 

verenigingsjaar. De informele activiteit was voorheen altijd een Alumni diner 

maar zal dit jaar eventueel een andere setting krijgen op basis van feedback van 

mijn voorganger en de leden van Itiwana. 

3. Het onderhouden van een nauwe band met het LaSSA bestuur zal dit jaar vooral 

gebeuren door contact te onderhouden met Jikke Patist en Sharon Oudejans van 

het LaSSA bestuur. Zij vertegenwoordigen Itiwana dit jaar en om te zorgen dat 

de belangen van Itiwana verdedigd worden in de LaSSA zal ik nauw contact 

onderhouden met beide bestuursleden. Dit zal tenminste na elke LaSSA 

vergadering plaatsvinden maar daarnaast ook plaatsvinden indien nodig. 

Reflexiviteit en transparantie in deze communicatie zal ervoor zorgen dat op de 

ALV eventuele uitgaven of besluiten verantwoord kunnen worden. Zie bijlage 1: 

‘Samenwerking LaSSA – Bestuur XXIV’ (pagina 65) 

4. De Lassagroep heeft dit jaar als doel het promoten van Itiwana activiteiten onder 

de verenigingen aangesloten bij de LaSSA. Omdat deze groep vrij nieuw is, is 

reflexiviteit van essentieel belang bij de evaluatie van de groep, dit zodat de 

mogelijkheden en nadelen van de groep duidelijk naar voren gebracht kunnen 

worden en zo de mogelijkheid tot eventuele herbestemming van de groep in de 

toekomst plaats kan vinden. 

5. In mijn communicatie naar externe en interne partijen zal ik mij professioneel 

opstellen, dit betekent correct Nederlands gebruiken en de juiste formats 

gebruiken afhankelijk van welke partij voor welk doel benaderd wordt. 

Doorbouwen op de professionaliteit binnen mijn functie moet ervoor zorgen dat 

de acquisitie als functie, commissie en lopend proces gewaarborgd kan worden. 

6. Ik zou zelf graag beter willen leren om gebruik te maken van kritiek en 

daarnaast willen kijken hoe mijn commissie- en bestuursgenoten kunnen 

bijdragen aan mijn reflecterend vermogen. 
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7. Het contact onderhouden met leden is belangrijk, dit wil ik bereiken door een 

open houding in het hok, bij activiteiten van het WDO en de Acticom en een door 

een voor leden interessante alumni activiteit te organiseren. 

 

INNOVATIE 

Innovatie is essentieel om ontwikkeling en groei van de vereniging te waarborgen. Ik zie 

dit bestuursjaar als een kans om te innoveren in de communicatie van Itiwana naar 

buiten toe alsmede de communicatie intern. Daarnaast is een van de belangrijkste 

dingen van innovatie mensen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen en ook 

zeker om te reflecteren op jezelf en al het voorgaande.  

 

Concrete stappen Innovatie 

8. Er is dit jaar binnen de AA-commissie gekozen voor een samenstelling die 

bestaat uit twee gemotiveerde en bekwame commissieleden en mijzelf. Door de 

kleinere opzet is het makkelijker om elkaar te ondersteunen in het stellen en 

behalen van persoonlijke doelen en is er mogelijkheid tot flexibiliteit binnen de 

commissie. Het is mijn taak om te zorgen voor tenminste twee 

reflectiemomenten waarbij gekeken wordt naar het verloop van de commissie in 

geheel en naar het verloop van persoonlijke ontwikkeling om zo eventueel 

aanpassingen te doen. Ook het evalueren van de alumni activiteiten zal een 

belangrijke rol spelen en door middel van contact met alumni leden wordt er 

gekeken naar een andere opzet voor alumni activiteiten. 

9. Het volledig functioneel krijgen van een CRM systeem zoals beschreven in de 

bijlage 2: ‘Toepassing van CRM’ (pagina 68). 

10. Dit jaar zitten er geen bestuursleden van Itiwana in het LaSSA bestuur. Dit 

betekent dat er meer tijd vrijkomt voor mij om mij te richten op het werven van 

alumni, het opzetten van alumniactiviteiten, het opzetten van een 

communicatiesysteem voor bestuurs- en commissietaken en het behalen van een 

hoger acquisitie target. Door middel van de eerder beschreven communicatie 

met de LaSSA kan Itiwana verantwoord samenwerken met de LaSSA en kunnen 

andere doelen ook nagestreefd worden. De Lassagroep moet ook bijdragen aan 

het verkleinen van de afstand tussen de leden en de LaSSA verenigingen en heeft 

slechts tot doel op vrijwillige basis deel te nemen aan activiteiten van de LaSSA 

verenigingen en het promoten van Itiwana activiteiten. 
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ASSESSOR PUBLICATIE 

Nola der Weduwe 

Assessor Publicatie 2016/2017 

 

TAKEN 

Als Assessor Publicatie ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de 

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

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

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

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

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

van de Fotocommissie. Mijn taken bestaan dit jaar uit: 

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

2. Het beheren van de verschillende informatievoorzienende media van Itiwana: de 

website, de Itiweek en de Facebook: Itiwana en Dumpiwana. 

3. Het bijhouden van de overige media, zoals de agenda in de Itiweek en de agenda 

op de website. 

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

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

Facebookpagina zullen bijvoorbeeld een link bevatten naar het meer uitgebreide 

bericht op de website en vice versa. Op deze wijze zal onder andere de website 

meer worden bezocht en zullen banners van sponsoren meer worden aangeklikt. 

5. Toezien op de berichten die worden geplaatst op de Facebookpagina van 

Itiwana. Samen met voorzitter, Lenne Michiels, zullen wij het protocol van vorig 

bestuursjaar doorvoeren dat alle berichten die niet gerelateerd zijn aan Itiwana 

of aan de studie, verwijderd zullen worden op de Facebookpagina Itiwana. In de 

praktijk betekent dit dat er alleen maar berichten geplaatst kunnen worden door 

het Facebookaccount van Iti Wana. De berichten van leden en externen kunnen 

terecht op de tweede Facebookpagina, namelijk Dumpiwana. 

6. Promoten van de tweede Facebookpagina van Itiwana: Dumpiwana. Aangezien 

Dumpiwana alle informele, niet Itiwana-gerelateerde berichten moet opvangen, 

is het van groot belang dat Dumpiwana gepromoot wordt. Ik zal als Assessor 

Publicatie de leden inlichten over het belang en gebruik van lidmaatschap van 
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Dumpiwana via alle media-kanalen. Op deze manier proberen we het 

ledenaantal van Dumpiwana te verhogen.  

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

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

de Itiweek of voor op de website (voor vrijdag 12:00). Via de het Iti Wana 

Facebook persoon mogen de commissies en het bestuur een promotiebericht 

plaatsen op de Itiwana Facebookpagina. Promoten vanuit het Facebookaccount 

Iti Wana zal een professionele uitstraling geven en zal ervoor zorgen dat leden 

informatie van een vast account/persoon zullen ontvangen. De Itiweek zal 

zondagavond verstuurd worden, zodat dingen voor maandag gepromoot kunnen 

worden.  

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

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

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

verspreiden onder de leden.  

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

date en netjes houden.  

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

overzichtelijk houden.  

11. Algemene Itiwana-posters maken.  

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

derdejaars, minors, internationale en master studenten.  

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

interesse in onze activiteiten te vergroten. 

 

COMMUNICATIE 

Communicatie is een belangrijk aspect beide binnen de studievereniging Itiwana en bij 

mijn functie als Assessor Publicatie. Ik ben betrokken bij de leden en voorzie de 

informatie omtrent Itiwana, waardoor het belangrijk is om alle informatie goed te 

kunnen verspreiden. Ook zal ik als Assessor Publicatie de contactpersoon zijn waar 

leden om promotie van activiteiten die niet gerelateerd zijn aan Itiwana kunnen vragen. 

Hierdoor is het dus belangrijk om goed in contact te blijven met de leden en om mijn 

communicatielijnen open te houden. Door vaak in het hok, op de borrels en bij de 

activiteiten aanwezig te zijn kan ik bijvoorbeeld beter met de leden communiceren. Hier 
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is het belangrijk dat ik niet alleen met mijn bestuursgenoten en bevriende Itiwana-leden 

communiceer, maar ook met de onbekende gezichten en leden waar ik niet dagelijks 

contact mee heb. Om een goede communicatie met leden te kunnen opbouwen moet ik 

als bestuurslid benaderbaar zijn en een goede uitstraling hebben terwijl ik ook 

professioneel blijf. Ook is communicatie binnen het bestuur van belang om zo de 

informatie omtrent Itiwana goed aan onze leden te kunnen verstrekken. Het is dus van 

belang om te weten wat er gaande is in het leven van mijn bestuursgenoten zowel 

binnen als buiten hun bestuursfunctie. Tot slot wil ik ook een goede communicatielijn 

vaststellen met mijn commissiegenoten van de fotocommissie en het Bulletin. Dit zal ik 

doen door hun functies binnen de commissie te ondersteunen en te  zorgen voor goede 

communicatie tussen de commissieleden, zowel binnen als buiten de commissie. Met 

andere woorden, zij moeten het belang inzien van communicatie, die niet alleen formeel 

maar ook sociaal is, om zo een betere band binnen de commissie te creëren. Dit  zou 

leiden tot een betere communicatie. Ik ga dit doen door de vergaderingen professioneel 

en de gezamenlijke etentjes sociaal en gezellig te houden.  

 

Concrete stappen Communicatie 

1. Op het persoonlijke Facebookaccount van de Studievereniging Itiwana zal ik, 

samen met Voorzitter, Lenne Michiels, alleen berichten vanuit het bestuur, de 

commissies, of het instituut der CA-OS van het FSW publiceren. Ik zal er op 

toezien dat alle informatie tijdig verstrekt wordt, maar dat de leden niet op korte 

termijn overspoeld worden met meldingen van Itiwana-berichten op Facebook, 

aangezien meerdere leden hebben aangegeven dit als vervelend te ervaren. Ook 

zal het spreiden van berichten en informatie voor een betere communicatie 

zorgen. 

2. De borrels willen we extra interessant maken door ze thema’s te geven en ze 

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

i.p.v. als een gewone borrel, die alleen genoemd worden in het activiteiten 

overzicht. Er zullen dus promotie berichten, evenementen en dergelijken 

worden verstrekt.  

3. Als Assessor Publicatie zal ik een goede communicatielijn open houden naar 

onze leden. Als leden promotie willen van een activiteit die niet onder Itiwana 

valt, dan kunnen ze een e-mail sturen naar publicatie@itiwana.org.  
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4. Ik zal de Instagram en Snapchat accounts wekelijks bijhouden. Deze 

communicatie zal informeler zijn, wat er voor zorgt dat de vereniging en zijn 

activiteiten zowel formeel als informeel worden gepromoot. 

5. Ik ga posters en maandelijkse flyers over onze activiteiten maken, waarbij we 

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

6. Op de homepage van de Itiwana website, zal een maandelijks activiteiten 

overzicht worden verstrekt.  

7. Foto’s die voor promotie op de Facebookpagina geplaatst worden zullen, onder 

de privacy regeling van “alleen vrienden”, d.m.v. het Facebook account van Iti 

Wana worden verspreid onder de leden. Verder zal de link met foto’s van de 

activiteiten vaker worden promoot in de Facebook groep Itiwana. Wanneer 

leden aangeven dat ze een foto verwijderd willen hebben, kunnen ze mailen naar 

publicatie@itiwana.org of het aangeven onder de foto, waarna deze zo snel 

mogelijk verwijderd zal worden. 

8. Wanneer leden iets op te merken of te vragen hebben over de berichten die ik 

plaats op verschillende media, kunnen zij een e-mail sturen naar 

publicatie@itiwana.org. Ik zal dit account promoten zodat mensen weten dat ze 

er stukjes naar kunnen sturen.  

9. In de Itiweek is in de rechterkolom een oproep om input van leden te vergroten. 

Dit komt ook onder het activiteitenoverzicht op Facebook en onderaan de 

activiteiten flyer. De oproep luidt: ‘Heb je een tip, idee of klacht voor of over 

Itiwana? Stuur dan een mail naar idee@itiwana.org!’. Op deze manier wordt de 

communicatie tussen de leden, commissies en bestuur beter en weten wij ook als 

bestuur wat er speelt onder de leden. 

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

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

kunnen e-mailen (publicatie@itiwana.org).  

11. De Itiwana website zal vaker gepromoot worden, met name alle 

stagemogelijkheden. Zo zullen onze leden niet alleen beter geïnformeerd zijn 

over stageplekken, maar ook zal de website zo vaker bezocht worden. 

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

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

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

mailto:publicatie@itiwana.org
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13. Ik zal in februari Itiwana veel promoten, zowel online als persoonlijk. Dit is 

voornamelijk voor onze buitenlandse studenten die hier voor een semester 

komen studeren.  

14. Ik zorg samen met Lenne Michiels, Voorzitter, dat de promotie agenda actief en 

op de juiste manier gebruikt wordt en zal, wanneer dit niet blijkt te werken, met 

haar zoeken naar een alternatief om de promotie overzichtelijk te houden. 

15. Ik zal de tosti- en thee-uurtjes uitgebreider in de Itiweek promoten. In plaats van 

het alleen in de agenda te zetten zal er ook een stukje geschreven worden om zo 

meer leden te trekken en om de communicatie over de tosti/thee te 

verduidelijken.   

 

INNOVATIE  

Als innovatie wil ik als Assessor Publicatie mij vooral richten op het bereiken van zoveel 

mogelijk leden. Ik ga mij dus vooral focussen op zorgen dat zowel alle eerstejaars als 

ouderejaars en master studenten van alle komende activiteiten afweten. Dit zorgt er ook 

voor dat er mogelijk meer opkomst zal zijn bij de activiteiten. Ook zal ik zorgen dat de 

promotie voor alle leden verstaanbaar is. Met andere woorden, ik zal voor onze 

Engelstalige leden Engelse nieuwsbrieven en promotie praatjes houden terwijl het voor 

onze Nederlandstalige leden Nederlands blijft. Ook zal ik de verschillende sociale media 

platformen wekelijks bijhouden zodat alle leden altijd van alle activiteiten afweten en 

om ervoor te zorgen dat Itiwana en haar activiteiten goed en representatie gepromoot 

worden. Om op alle innovaties goed te kunnen reflecteren zal ik feedback omtrent mijn 

werkzaamheden vanuit mijn bestuursleden, commissieleden en Itiwana-leden 

ontvangen en verwerken. Ook zal er binnen de fotocommissie en het Bulletin na elke 

publicatie en/of activiteit een uitgebreide evaluatie plaatsvinden, waarbij de nieuwe  

ideeën, obstakels en kritiekpunten worden benoemd. Deze ideeën, obstakels en 

kritiekpunten zullen samen met de oplossingen opgenomen worden in de draaiboeken 

van de Fotocommissie en het Bulletin. 

 

Concrete stappen Innovatie 

16. Ik zal met Voorzitter, Lenne Michiels, de promotie agenda bijhouden en 

controleren zodat zowel het bestuur als commissies weten waar en bij wie al wel 

en niet gepromoot is. Dit zorgt ervoor dat onze leden niet overspoeld zullen 
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worden met promotie van activiteiten en andere informatie maar zorgt er ook 

voor dat er genoeg gepromoot wordt bij onze ouderejaars en masterstudenten.  

17. Wanneer er Engelstalige masters lid zijn van Itiwana, zal een aparte nieuwsbrief 

voor Engelstalige master studenten maken zodat zij ook meer betrokken zijn 

binnen Itiwana en dus ook vaker naar onze activiteiten zullen komen. Deze 

nieuwsbrief zou net als de Itiweek iedere maandag verzonden worden. 

18. Om deze Engelstalige nieuwsbrief te promoten bij onze Engelstalige master 

studenten zal ik langs hun college gaan om uit te leggen hoe de nieuwsbrief zou 

werken en wat het voordeel voor hun hieraan is.  

19. Ik ben van plan om als Assessor Publicatie de Itiweek naar 1ste, 2de, 3de, 

ouderejaars, minoren, pre-master en de Nederlandstalige master studenten te 

sturen. Dit zorgt niet alleen voor een menging en betrokkenheid van 

verschillende jaren maar zou ook voor een hogere opkomst kunnen zorgen bij 

onze activiteiten.  

20. Ik ga als test een almanak opstellen met het bestuur. We zullen deze enkel laten 

drukken voor mensen die er voor betalen. We proberen zo te achterhalen of het 

een succes zou kunnen worden en iets om volgend jaar groter aan te pakken.  
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COMMISSIES 
Hieronder bevindt zich het overzicht van de commissies die Itiwana rijk is met hun 

bijbehorende plannen voor het komend bestuursjaar.  

 

AA-COMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Jorn van Bladel Voorzitter 

Anna van der Laar Algemeen lid 

Kirsten Schaap Algemeen lid 

 

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

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

dit jaar is het transparant maken en het stroomlijnen van het acquisitieproces, dit zal 

gebeuren door middel van een customer relationship management program dat 

gebruikt wordt om een historisch overzicht te creëren van lopende zaken, gelopen deals 

en contactinformatie. Daarnaast zal de AA-commissie zich dit jaar bezighouden met het 

organiseren en evalueren van alumni activiteiten. 

 

COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie 

1. De AA-commissie is dit jaar gestructureerd opgezet en zal op een efficiënte 

manier functioneren om haar doelen te bereiken. Er wordt nu om de week 

vergaderd om de opstart van de commissie soepel te laten verlopen. Wanneer de 

commissieleden eenmaal aangeven zelfstandig te kunnen en willen werken kan 

dit aantal teruggebracht worden.  

2. Om transparantie binnen de commissie te waarborgen wordt er gebruik 

gemaakt van een CRM-systeem voor het verdelen van taken, bijhouden van 

lopende zaken en het creëren van overzicht in lopende en afgelopen contacten. 

Daarnaast wordt onderling contact gehouden via Facebook en WhatsApp en 

worden alle benodigde documenten aan de commissie beschikbaar gesteld. 

3. Bij elke vergadering wordt er gereflecteerd op de doelen die gesteld zijn bij de 

vorige vergadering. Rond januari zal een algemeen reflectiemoment 
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plaatsvinden waarbij het functioneren van de commissie alsmede de 

(persoonlijke) doelstellingen geëvalueerd zullen worden. 

4. Professionaliteit in de communicatie en uitstraling van de commissie is van 

essentieel belang voor het behalen van zowel de commissie- als persoonlijke 

doelstellingen. Dit wordt gedaan door persoonlijke coaching en overleg tussen 

commissieleden. Indien nodig zullen er met inachtname van het budget 

trainingen worden georganiseerd voor de commissie- en Itiwanaleden. 

5. Communicatie met betrekking tot de AA-commissie kan worden ingedeeld in 

drie stromen:  

Binnen de commissie: Buiten de vergaderingen en eventuele trainingen of 

coaching sessies zullen we na colleges, activiteiten en tijdens het 

reflectiemoment bijeenkomen. Hierdoor heerst er een laagdrempelige sfeer 

binnen de commissie waardoor het makkelijk is voor de commissieleden om 

input te geven, te vragen om hulp of opbouwende kritiek te geven. Persoonlijke 

ontwikkeling zou door deze communicatie makkelijker moeten verlopen. 

Contact met alumni: Door middel van de alumni nieuwsbrief, email en LinkedIn 

zal contact worden onderhouden met alumni.  

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

AA-commissie. Door middel van facebook, mail, persoonlijk contact en via een 

enquête voor alumni wil de AA ook input van deze leden implementeren en 

gebruiken. 

6. De belangrijkste doelen voor de AA-commissie zijn: 

- De AA-commissie heeft als doel om dit jaar 710 euro binnen te halen aan 

acquisitie. Dit zal bereikt worden door middel van warme en koude 

acquisitie. 

- Alle persoonlijke doelen van de commissieleden zoals deze bij de eerste 

vergadering en door het jaar heen zijn opgesteld, worden bereikt. 

- Er worden twee Alumni activiteiten georganiseerd waarvan er één een 

serieuzer karakter met betrekking tot de opleiding heeft en waarvan er 

één een informeler karakter zal hebben. 

- Het gebruiken en opstellen van een systeem om lopende zaken, taken, 

gelopen acquisitie, lopend contact, gelopen deals en contactinformatie. 

Dit zal vooral gedaan worden met een CRM-systeem. 
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INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie commissie 

7. Er zal gezorgd worden voor een transparante werkwijze waarbij taken 

eenvoudig (her)verdeeld kunnen worden en waarbij iedereen input kan zien en 

geven. 

8. Door middel van vergaderingen en een open houding zal reflexiviteit 

gewaarborgd worden binnen de AA-commissie. 

9. Door middel van reflecteren tijdens de gehele loop van het jaar moeten 

persoonlijke doelen makkelijker te halen zijn en moet de integriteit van de 

communicatie van de commissie gewaarborgd worden. 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Lana Lemmers Voorzitter 

Sam Wisse Secretaris 

Maurits Guan Penningmeester 

Emile Borgts Promotie 

Eva Halverhout Algemeen lid 

Marita Klijn Algemeen lid 

Thomas Pels Algemeen lid 

 

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

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

nieuwe activiteiten invoeren zoals een extra activiteit voor een goed doel of een grotere 

activiteit in februari om leden weer actief te krijgen na de vrije maand januari. Verder zit 

er in de Activiteitencommissie nu ook een derdejaars wat de promotie bij derde- en 

ouderejaars zou kunnen verbeteren. 

 

COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie  

1. De activiteiten zullen niet alleen binnen de commissie, maar ook met het bestuur 

geëvalueerd worden zodat ook de kritiek van Itiwanaleden die niet bij een 

commissie zitten kan worden meegenomen.  

2. De Activiteitencommissie zal het tijdens vergaderingen hebben over de 

taakverdeling en de input van commissieleden. Hierdoor wil ik bereiken dat 

gedurende het hele jaar de commissie goed geordend en gestructureerd blijft. 

3. We zullen dit jaar in de promotie investeren. De promotie zal gedaan worden via 

social media zoals Facebook, Snapchat en Instagram. Verder gaat de promotie 

via persoonlijk contact, de Itiweek, flyers en posters. Bovendien willen wij de 

focus leggen op de derdejaars door een praatje te houden voorafgaand aan een 

van hun colleges.  

4. Zoals in het afgelopen jaar zal er in het begin van dit jaar vanuit Itiwana een 

enquête over het soort gewenste activiteiten bij alle leden worden afgenomen. 



 

43 

 

Op deze manier kunnen wij met de Activiteitencommissie op de wensen van de 

leden inspelen, met het doel om te investeren in de aanwezigheid van leden bij 

activiteiten 

 

INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie commissie  

5. Ik zal dit jaar ervoor zorgen dat de sfeer binnen de commissie gezellig blijft door 

middel van het combineren van vergaderingen met uitjes of etentjes.  

6. Ik heb dit jaar, naar aanleiding van het advies uit de verschillende Algemene 

Leden Vergaderingen van twee jaar geleden en van afgelopen jaar, er voor 

gekozen om evenveel activiteiten te organiseren als vorig jaar. We zullen 

hierdoor genoeg tijd hebben om deze goed te organiseren.  

7. Er komt nu een extra mogelijkheid voor leden om de activiteiten te evalueren, 

kritiek te leveren of nieuwe ideeën te geven. Eerder kon dit al via 

idee@itiwana.org en persoonlijk contact met commissieleden, maar nu ook via 

een ideeën postbus die aan de buitenkant van het hok komt te hangen. Op die 

manier kunnen leden ook wanneer het hok gesloten is hun input geven. 

8. Wij zullen er met de Activiteitencommissie naar streven om veel gevarieerde 

activiteiten te organiseren. Zo zullen er nooit twee soortgelijke activiteiten 

achter elkaar plaatsvinden.  

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

studiejaar plaatsvinden als een afsluitingsfeest van het studiejaar. Ondanks dat 

deze activiteit de laatste van het jaar is zullen we proberen het feest goed te 

plannen en vol enthousiasme te promoten.  

 

  

mailto:idee@itiwana.org
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BULLETIN 

 
Commissieleden Functie 

Nola der Weduwe Hoofdredacteur/layout redacteur 

Linde Voorend Secretaris/redacteur 

Bart Oude Kempen Eindredacteur 

Stella van Mever Eindredacteur 

Isabella Prins Layout redacteur/redacteur 

Max Kortekaas Redacteur 

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

per jaar uitkomt. Het bevat een aantal vaste columns, activiteitenverslagen en verder 

een variatie aan inhoud, zoals quotes, interviews met docenten of leden en 

briefwisselingen. De stukken zullen door zowel vaste commissieleden als externe 

schrijvers aangedragen worden. 

 

COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie 

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

suggesties. 

2. Wij zullen een betere communicatielijn creëren tussen de leden en het Bulletin 

door hen te vragen stukjes te schrijven en de commissies te vragen om 

activiteitenverslagen aan te dragen. 

3. We zullen de inhoud vergroten door zoveel mogelijk verschillende leden te 

vragen om een artikel te schrijven. Ook zorgt dit voor een betere communicatie 

tussen de leden zelf omdat ze meer over hun mede antropologen komen te 

weten. 

4. Wij zullen toestemming vragen voor het gebruik van gegevens en foto’s wanneer 

deze niet door de persoon zelf zijn aangeleverd of de foto’s niet van Mediawana 

komen. 

5. De communicatie is binnen de commissie van groot belang. We zullen wekelijks 

bijeenkomen om het werkproces door te spreken en elkaar te helpen indien 

nodig. Naast dat we wekelijks zullen vergaderen, gaan we ook geregeld met 

elkaar eten en samen naar (Itiwana-)activiteiten om zo de band onderling te 
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versterken. Dit leidt tot betere samenwerking en communicatie binnen de 

commissie. 

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

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

de deadline vergroot wordt. 

7. Ik zal de lay-out redacteur goed inwerken en tijdens het proces van de lay-out 

ondersteunen en helpen. 

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

kunnen commissieleden de problemen die ze ondervinden in het uitvoeren van 

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

effectief verbeteren tijdens het collegejaar.  

9. Na het maken van het Bulletin zullen we een aparte vergadering inplannen om 

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

ging en wat er goed ging. Vervolgens zullen we voor de kritiekpunten en 

obstakels oplossingen zoeken zodat we kunnen streven naar verbetering. Deze 

oplossingen komen in het draaiboek van het Bulletin te staan, zodat onze 

opvolgers hier rekening mee kunnen houden. 

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

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

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

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

blijven ontwikkelen. 

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

van het werkproces. 

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

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

zullen ervoor zorgen dat de werkverdeling eerlijk is. De eindredacteuren 

bekijken alle artikelen een laatste keer voordat het blad de deur uitgaat. 
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INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie commissie 

13. De secretaris zal na iedere uitgave een verslag schrijven wat gebruikt kan 

worden voor het jaarverslag. Dit gebeurt nadat we als commissie gereflecteerd 

hebben op het maken en uitbrengen van het Bulletin. 

14. Wij zullen als commissie op zoek gaan naar een nieuwe en goedkopere uitgever 

in de hoop dat, zonder verhoging van de kosten, het Bulletin volledig in kleur 

uitgebracht kan worden.  

15. We willen nieuwe rubrieken introduceren die een andere kant van de studie of 

van een lid laten zien. 

16. We willen investeren in de layout van het Bulletin om het nog aantrekkelijker 

voor onze leden te maken. 

17. Ik ga samen met mijn bestuursgenoten en commissieleden een plan bedenken 

met betrekking tot het digitaliseren van het Bulletin. Dit zal niet alleen duurzaam 

zijn en kosten besparen, maar het  zorgt er ook voor dat het Bulletin volledig in 

kleur kan zijn wat hem aantrekkelijker maakt voor onze leden. Voor het 

volledige plan zie bijlage 3: ‘’Digitalisering van het Bulletin’ (pagina 70).  
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EDUCATIECOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie 

Renée Mudde  Voorzitter 

Marita Klijn  Secretaris 

Hente de Ruijter Penningmeester 

Kirsten Schaap Promotie  

Zenaïde de Stigter Promotie  

 

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

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

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

mensen over hun veldwerk ervaringen vertellen voor de studenten die volgend jaar 

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

aan interactieve workshops, lezingen, documentaire avonden, excursies et cetera.  

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

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

 

COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie 

1. Ik zal een open houding hebben tegenover mijn commissie, zodat de 

commissieleden zich vrij voelen om ideeën in te leggen en kritiek te leveren. 

2. Ik zal betrokken blijven bij mijn commissie, hierdoor zal er een betere 

samenwerking plaatsvinden wat leidt tot een betere communicatie.  

3. Ik zal mij professioneel opstellen wat betreft de organisatie van de activiteiten, 

de gastsprekers, leden en andere samenwerkingen. 

4. Ik zal mijzelf professioneel opstellen als voorzitter door ervoor te zorgen dat 

mijn gehele commissie zo vaak mogelijk aanwezig is bij de vergadering. 

5. Ik zal ervoor zorgen dat ik bij elke activiteit aanwezig ben en mij hier op 

professionele wijze opstel. 
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INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie commissie 

6. Ik zal samen met mijn commissie kijken naar activiteiten in het Engels om zo een 

groter publiek te betrekken.  

7. Ik zal samen met mijn commissie investeren in het promoten van activiteiten bij 

zowel eerstejaars als ouderejaars en masterstudenten. Wanneer nodig zullen wij 

in het Engels promoten. 

8. Ik zal kijken of er dit jaar een mogelijkheid is voor het organiseren van een 

activiteit met het WDO, SOL of andere externe verenigingen of bedrijven.  

9. Ik zal samen met mijn commissie kijken naar de mogelijkheden om activiteiten 

te organiseren die carrièregericht zijn.  
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FOTOCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie 

Nola der Weduwe Voorzitter/penningmeester 

Wilke Geurds Promotie en publicatie/activiteiten 

Stella van Mever Activiteiten 

Lara Scholten Fotowedstrijd/activiteiten 

Maurits Guan Archivering 

Christien van de Pavert Promotie en publicatie 

Lina de los Rios Torres Fotowedstrijd/promotie en publicatie 

Vicky van den Berg Camera verzorging 

 
We willen de fotocommissie dit jaar uitbreiden door te investeren in verschillende 

media en promotie platformen. Behalve foto’s maken willen we ook een aantal 

activiteiten organiseren in samenwerking met andere commissies en met het instituut 

der CA-OS. Dit zullen in totaal ongeveer twee à drie activiteiten zijn. Ook werken we dit 

komend jaar met video en film om onze activiteiten nog aantrekkelijker te maken voor 

onze leden.  

 
COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie 

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

activiteiten. Hierop kan gezien worden wat er is gedaan en wie er waren. 

Daarnast kan dit mensen motiveren de volgende keer ook te komen. Verder 

willen we graag dat iedereen kan nagenieten van de activiteiten. De nieuwe 

Mediawana is gebruiksvriendelijk, dat wil zeggen dat de foto’s gemakkelijk en 

vlug op te slaan zijn, de foto’s in redelijk groot formaat in een overzicht te zien 

zijn zodat niet elke foto apart hoeft te worden aangeklikt en dat op elk 

beeldscherm de foto’s in het midden van het scherm verschijnen. Mediawana is 

ook nog steeds overzichtelijk: alles is geordend in jaarcollecties en mappen van 

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

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

werken. 

3. We gaan dit jaar een fotowedstrijd organiseren en twee andere foto-gerelateerde 

activiteiten organiseren. Om de communicatie beter te laten verlopen hebben wij 

twee commissieleden die de fotowedstrijd organiseren. De fotowedstrijd van het 

instituut vervalt dit jaar en zal georganiseerd worden met de hele faculteit. We 

zullen dus onderzoek of het leuk is nog een foto wedstrijd te organiseren met 

alleen het instituut of Itiwana.  

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

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

De foto’s moeten te allen tijde binnen een week (7 dagen)  na de activiteit 

uitgezocht worden en op Mediawana, in het archief op de computers en op de 

harde schijf geplaatst zijn. Dit kan alleen door commissieleden worden gedaan. 

Nadat de foto’s op Mediawana zijn geplaatst  stellen we een sfeerimpressie 

samen waarin leden kunnen zien wat voor activiteiten in de weken plaats 

hebben gevonden. Ook zorgt een sfeerimpressie ervoor dat leden weten dat de 

foto’s van activiteiten online te vinden zijn. 

5. Om de camera in goede staat te houden hebben de commissieleden een contract 

ondertekend. Dit contract zal het bestuur ook ondertekenen zodat er duidelijke 

communicatie is over welke leden gebruik mogen maken van de camera en wat 

verwacht wordt van deze leden als de camera beschadigd wordt.  

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

commissie te vergroten. 

7. Wij willen binnen de commissie ervoor zorgen dat iedereen inspraak heeft, 

ideeën aan kan leveren en kritiek kan geven. De punten die wij tijdens zo een 

evaluatiemoment ontvangen zullen wij dan meenemen in de toekomst. 

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

de commissieleden een schema in te laten vullen waarin ze kunnen aangeven op 

welke activiteiten zij beschikbaar zijn en kunnen ze zien  wie op welke activiteit 

is ingedeeld. 

9. Communicatie over welke foto’s wel en niet geplaatst kunnen worden is van 

belang binnen Itiwana. Bijvoorbeeld, wanneer leden bepaalde foto’s niet op 

Mediawana of Facebook geplaatst willen hebben moeten deze foto’s zo snel 
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mogelijk verwijdert worden. Ik zal elke keer dat de link naar de nieuwe foto’s op 

de Facebookpagina wordt gezet, benadrukken dat leden de link van de 

betreffende foto naar fotocom@itiwana.org kunnen mailen als ze de foto niet op 

Mediawana of Facebook willen. 

10. Naast dat we vergaderen, gaan we ook met elkaar eten en samen naar 

 (Itiwana-)activiteiten om zo de band onderling te versterken. Dit leidt tot betere 

samenwerking en communicatie binnen de commissie. 

 
INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie commissie 

11. Behalve foto’s willen wij als commissie ook gaan filmen tijdens activiteiten. Dit 

zorgt voor meer variatie voor onze commissieleden en geeft Itiwana en haar 

activiteiten een goede uitstraling. Daarnaast hopen wij dat dit meer leden zal 

trekken en de opkomst op activiteiten zal verhogen. 

12. Wij willen behalve activiteiten voor de commissie zelf ook grote activiteiten voor 

onze leden organiseren. Activiteiten als een photoshop cursus en museum 

excursie willen wij openstellen voor alle Itiwanaleden. 

13. We gaan proberen een Ted Talk te organiseren samen met Tedx. Dit zal een 

grote activiteit zijn waarbij we hopelijk veel leden zullen trekken. Ook zou dit 

een goede manier zijn om onze leden informatie te geven over de visuele track 

die Universiteit Leiden aanbiedt aan antropologen. Ook zouden wij deze 

activiteit bij onze gangverenigingen kunnen promoten om zo een betere band te 

creëren en een link te leggen tussen de sociale wetenschappen. We zullen de 

activiteit ook bij docenten promoten, zodat zij ook kunnen komen en/of spreken.  
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ICA-COMMISSIE 

 
Redactieleden Functie 

Lenne Michiels Hoofdredacteur 

Tirza Pulleman Redacteur/ Secretaris 

Eliza Jordaan Redacteur/ Lay-outredacteur 

Anne Hogervorst Redacteur/ Lay-outredacteur 

Marieke Donders Eindredacteur 

Renske Termeulen  Redacteur/Promotie 

Saskia Kolster Redacteur algemeen 

 

De ICA is het semi-wetenschappelijke tijdschrift van Itiwana. Het doel van de ICA is de 

Leidse antropologie studenten op een toegankelijke, maar prikkelende manier 

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

 

COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie 

1. Ik zal er dit jaar voor zorgen dat er binnen mijn commissie duidelijk 

gecommuniceerd wordt over afspraken, vergaderingen en deadlines. Hiervoor 

gebruiken we overzichtelijke schema’s met betrekking tot het aanschrijven van 

auteurs en het redigeren van de artikelen.  

2. Ik zal er dit jaar voor zorgen dat de sfeer binnen de commissie gezellig blijft door 

het combineren van vergaderingen met uitjes of eten en wanneer mogelijk 

activiteiten of evenementen te bezoeken zonder deze te combineren met 

vergaderingen. 

3. Ik ga ernaar streven dat de ICA inhoudelijk en qua toegankelijkheid op niveau 

blijft. 

4. We houden, net als voorgaande jaren, rekening met thema’s van afgelopen jaren.  

5. Ik zal mijn commissieleden ondersteunen bij het onderhouden van contact met 

hun auteurs.  
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6. Net als voorgaande jaren zullen wij beelden gebruiken waarvoor toestemming is 

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

elkaar, zodat er geen verkeerde beelden worden gebruikt.  

7. Ik zal met mijn commissie gedurende het jaar zo vaak mogelijk evalueren. Op 

deze manier blijft er een open houding binnen de commissie,  is iedereen op de 

hoogte van elkaars bezigheden en kunnen we elkaar helpen waar nodig.  

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

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

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

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

ontwikkelen.  

9. Ik ben me ervan bewust dat de ICA-commissie een tijdrovende commissie is die 

al enkele jaren niet door de voorzitter onder de hoede is genomen. Door mijn 

commissie op de hoogte te brengen van welke periodes voor hen en voor mij 

druk zullen zijn, probeer ik zoveel mogelijk van hun capaciteiten te benutten en 

ze tijdig voor te bereiden op momenten dat ik minder steun zal kunnen bieden. 

Hierbij zal ik, waar mogelijk, rekening houden met roosters van mijn 

commissieleden.  

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

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

ervoor zorgen dat de werkverdeling eerlijk is. De eindredacteur bekijkt alle 

artikelen een laatste keer voordat het blad de deur uitgaat.  

 

INNOVATIE 

Concrete stappen voor Innovatie commissie 

11. Ik ga samen met mijn bestuursgenoten en commissieleden onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn voor een andere drukker.  

12. We zullen zodra we de eerste deadline hebben gehaald een promotiestuk 

plaatsen op de facebookpagina van Itiwana. Dit zal herhaald worden wanneer 

het tijdschrift onderweg is naar de leden. Op deze manier hopen we de leden te 

enthousiasmeren over het tijdschrift en ze betrokken te houden bij het proces. 

Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de promotie agenda in het hok. 

13. De lay-out redacteuren zullen de ICA zo aantrekkelijk mogelijk maken. Door de 

pagina’s niet te vol te plaatsen met enkel tekst en ruimte te laten voor witte 
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randen zorgen we bijvoorbeeld dat de tekst makkelijk leesbaar is. Hierbij zal de 

continuïteit van de uitstraling van het blad,  waarvoor de voorgaande besturen 

zich hebben ingezet gewaarborgd worden.  

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

van het werkproces.  

15. Ondanks de verschillende ontwikkelingen die binnen de ICA dit jaar mogelijk 

plaatsvinden zal ik als hoofdredacteur het inhoudelijke en toegankelijke niveau 

van de ICA waarborgen.  
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MENTORAAT 

 
Commissieleden Functie 

Suzanne Franken Voorzitter 

Bas Oude Kempers Secretaris 

Laure Lemeire Penningmeester 

Myrthe van Herk Extern 

Wilke Geurds Promotie 

 

Het Mentoraat zal ook dit jaar weer uit vijf eerstejaars studenten bestaan om vast te 

houden aan het begrip 'voor eerstejaars, door eerstejaars'. Ook dit jaar zal het Mentoraat 

een vast aantal activiteiten organiseren, echter volgt er dit jaar een kleine aanpassing 

aan de volgorde. Het Mentoraat zal de volgende activiteiten organiseren: ouderavond, 

docentenavond, paasbrunch, ELCID- ochtend, introductiedag en het eerstejaarsweekend. 

De eerste drie genoemde activiteiten zullen voor de eerstejaars zelf zijn, de drie daarna 

zullen voor de nieuwe lichting eerstejaars zijn. Ik ben zelf geen onderdeel van de 

commissie, ik zal haar alleen begeleiden.  

 

COMMUNICATIE  

Als begeleider zal ik goed moeten communiceren naar het Mentoraat omdat ik zelf geen 

onderdeel uitmaak van de commissie.  

 

Concrete stappen Communicatie mentoraat 

1. Ik zal als begeleider het mentoraat op de hoogte houden van wanneer er binnen 

het bestuur veranderingen plaatsvinden die betrekking hebben op het 

Mentoraat. 

2. Ik zal openstaan voor vragen vanuit het Mentoraat en proberen deze op een zo 

goed mogelijke manier te beantwoorden.  

3. Het is belangrijk dat alle commissieleden weten wat hun taken inhouden en deze 

zo goed mogelijk uitvoeren. Door een goede communicatie naar elkaar toe, zal 

het geen probleem zijn om elkaar op eventuele verbeteringen aan te spreken of 

om elkaar te helpen. 
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4. Als begeleider zal ik mij professioneel opstellen en mijn verantwoordelijkheid 

nemen voor de beslissingen die worden genomen binnen het Mentoraat.  

5. Ik zal het Mentoraat stimuleren zich professioneel op te stellen tegenover de 

eerstejaars, docenten en externe personen.  

 

INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie mentoraat 

6. Ik zal dit jaar investeren in het promoten van de activiteiten van het Mentoraat, 

met name het eerstejaarsweekend. 

7. De secretaris van het Mentoraat zal na elke activiteit een verslag schrijven voor 

in het bulletin en voor het eindverslag.  

8. Ik zal kijken of het Mentoraat gebruik kan maken van het mentorensysteem dat 

door het voorgaande Mentoraat is opgezet, ze kunnen hiermee hun activiteiten 

promoten.  

9. De docentenavond en ouderavond zullen omgedraaid worden, hierdoor vindt de 

ouderavond dus eerst plaats en daarna de docentenavond.  

10. Ik ga kijken naar de mogelijkheid om het Mentoraat een eerstejaarsweekend 

reünie te laten organiseren.   
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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 

 

De Reiscommissie verzorgt elk jaar een leuke en interessante studiereis voor Itiwana-

leden en in 2017 zal die Reiscommissie wederom een geweldige studiereis neerzetten. 

Dit jaar kunnen er in totaal, inclusief bestuur en de commissie zelf, weer 40 mensen mee. 

De bijdrage van elk lid zal rond de 300/350 euro liggen. De commissie bestaat dit jaar 

uit zes leden. De bekendmaking van de bestemming van de reis is op donderdag 3 

november 2016 en de inschrijving zal begin december plaatsvinden.  

 

COMMUNICATIE 

Bij de Reiscommissie is het essentieel dat de communicatie goed verloopt zowel binnen 

de commissie als met organisaties op de plek van bestemming en met het LUF. Op de 

reis zelf is het belangrijk dat we goed met elkaar communiceren en duidelijke afspraken 

maken over verantwoordelijkheden. Iedereen moet van alles op de hoogte zijn, ook van 

de activiteiten die de ander georganiseerd heeft. Omdat de Reiscommissie dit jaar uit zes 

leden bestaat in plaats van de gebruikelijke vijf leden is communicatie binnen de 

commissie extra belangrijk.  

 
Concrete stappen Communicatie commissie 

1. Met de functieverdeling kunnen we ervoor zorgen dat elk commissielid zich 

verantwoordelijk houdt voor zijn of haar taken. Ik zal naar mijn commissieleden 

communiceren wat binnen zijn of haar verantwoordelijkheid valt zodat er 

duidelijkheid is over de taakverdeling binnen de commissie, waardoor de 

samenwerking  vlot verloopt. 
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2. Ik zal zorgen dat alle commissieleden, inclusief ikzelf, een professionele houding 

aannemen tegenover de organisaties op de plek van bestemming, zowel tijdens 

het contact vanuit Nederland als tijdens de bezoeken zelf.  

3. Het instituut der CA-OS zal betrokken zijn bij de reis. Het is daarom van groot 

belang dat de communicatie tussen de reiscommissie en het instituut goed 

verloopt omdat zij de hele studie coördineren en subsidies verstrekken. Ik zal 

door op een professionele manier te communiceren met het instituut over de 

vorderingen en het plannen van de studiereis een professionele relatie 

onderhouden.  

 

INNOVATIE 

De studiereis is een erg gewaardeerde traditie van Itiwana die ik zeker eer aan wil doen. 

Om de reis zo aantrekkelijk mogelijk te maken is het wel belangrijk om vernieuwend te 

zijn met betrekking tot de keuze van de bestemming en het programma.  

 

Concrete stappen Innovatie commissie 

4. Door een extra lid in de commissie die zich bezighoudt met promotie kunnen we 

de taken beter verdelen en wordt de druk bij het maken van het 

programmaboekje, wat een grote klus is, verdeeld over twee personen.  

5. Het laten zien van een aftermovie van de reis tijdens de reis reünie werd vorig 

jaar erg positief beoordeeld. Ik ben van plan om dat dit jaar erin te houden en 

ook aan leden van de Fotocomissie die meegaan op de reis te vragen om te 

filmen zodat dit materiaal ook in de aftermovie verwerkt kan worden. 

6. In eerdere jaren is er speciale reiskleding geweest. Ik wil bij de eerste kledinglijn 

van 2017 die normaal net voor de reis uitkomt een reis item toevoegen zodat 

alle leden die meegaan op de reis een materiële herinnering hebben aan de reis. 
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SURVIVALCOMMISSIE 

 
Commissieleden Functie 

Caroline Auée Voorzitter 

Daphne de Haan Penningmeester 

Laure Lemeire Extern 

Myrthe van Herk Promotie 

Pascal Buuron Secretaris 

 

De Survivalcommissie organiseert elk jaar het survivalweekend. Hier verblijven we in 

tenten, maken we eten op een vuur, doen we onze behoefte tussen de bomen en worden 

er actieve en minder actieve bezigheden georganiseerd. 

 

COMMUNICATIE 

Concrete stappen Communicatie commissie 

1. Interne communicatie zal binnen de Survivalcom centraal staan. De 

voorbereidingen voor het survivalweekend hoeven pas later in het jaar getroffen 

te worden, desondanks is het belangrijk dat het contact en de communicatie 

tussen de commissieleden goed blijft. We zullen om deze reden informele 

activiteiten organiseren om een sterke band te creëren. 

2. Externe communicatie zal eveneens centraal staan. Hiermee doelen wij op de 

communicatie vanuit de commissie naar de leden. Het survivalweekend biedt 

leden een kans om contact te leggen met leden vanuit verschillende studiejaren. 

We zullen het survivalweekend onder de aandacht brengen bij leden vanuit de 

verschillende studiejaren, met het doel om te investeren in de menging van de 

studiejaren. 

3. Er zal gecommuniceerd worden met de leden over de besluitvorming van de 

inhoud van het survivalweekend middels een enquête. De Survivalcom zal 

vragen aandragen voor de enquête die aan in het begin van het studiejaar zal 

worden verstuurd door het bestuur.  

4. Er zal binnen de commissie regelmatig een evaluatiemoment zijn, met het doel 

om eventuele communicatieproblemen te voorkomen. 
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5. Er zal na afloop van het survivalweekend een evaluatiemoment worden 

vastgesteld voor de leden die aanwezig waren bij het survivalweekend. Dit zal 

een evaluatiemoment zijn in de vorm van een bijeenkomst of een vragenlijst. 

 

INNOVATIE 

Concrete stappen Innovatie commissie 

6. De commissie zal openstaan voor suggesties van leden om zoveel mogelijk 

ideeën van de leden mee te nemen in de besluitvorming van het 

survivalweekend. Er zal hiervoor een enquête worden opgesteld door het 

bestuur, de Survivalcom zal hiervoor vragen aandragen.   

7. De commissie zal het survivalweekend onder de aandacht brengen bij 

ouderejaars en masterstudenten, met het doel om hen te bereiken. 
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BEGROTING 
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TOELICHTING BEGROTING 2016/2017 

Inkomsten 

Leden 

1. Contributie: Deze ligt hoger omdat er nu meer leden zijn. 

2. LUF: De contributie van leden van Itiwana aan het LUF die hebben aangegeven 

dit door te geven aan Itiwana. Valt iets lager uit dan vorig jaar.  

 

Acquisitie 

3. Acquisitie: Omdat er een deal met de Eeuwige Student voor de hand ligt is het 

target iets hoger gelegd dan vorig jaar. Het target is iets hoger gelegd dan vorig 

jaar omdat er een deal is met de Eeuwige student en Joorit.  

4. Boeken: Er wordt eenzelfde bedrag aan boeken verwacht komend jaar. 

5. Departement: Het departement heeft geen wijzigingen doorgevoerd. 

 

Spaarrekening 

6. Onvoorzien: Onvoorziene inkomsten zoals die van Jongbloedt in 15/16 

7. Rente: Omdat wij een grotere buffer hebben zal ook onze rente iets hoger 

uitvallen. 

 

Overig 

8. Startbedrag: Het bedrag dat door de jaren heen is opgespaard op de ING stellen 

we gedeeltelijk beschikbaar om uit te geven. 

9. Kruisposten: Post bedoeld voor inkomsten die spoedig weer zullen worden 

uitgegeven. 

10. Eindberekening: Het bedrag dat over is van het vorige bestuursjaar dat nu 

beschikbaar wordt gesteld voor het nieuwe jaar. Mede dankzij Jongbloedt ligt dit 

bedrag op €700 
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Uitgaven 

 
Commissies 

11. AA Commissie: De AA-commissie heeft iets meer geld gekregen. Hierdoor kan de 

AA-commissie in alle vrijheid activiteiten organiseren, of wederom de cursussen 

van afgelopen jaar plannen. 

12. Acticom: De Acticom heeft iets meer geld gekregen voor de activiteiten. Acticom 

2015/2016 heeft het gehaald door het gala. We mogen niet al ons vertrouwen op 

het gala leggen. 

13. Educom: Heeft iets meer geld gekregen. Zo krijgt de educom de ruimte om 

meerdere excursies te organiseren. 

14. Bulletin: Dit jaar hebben we het ook gehaald binnen dit budget. Het Bulletin kan 

altijd bezuinigen als de eerste versies te duur uitvallen. 

15. ICA: Heeft een vaste prijs. Ik ga in deze begroting nog niet uit van een mogelijk 

plan om de ICA op pdf te doen, want dit is nog niet door een ALV. 

16. Mentoraat: Zolang de communicatie rondom het EJW strak verloopt, zal het 

mentoraat genoeg hebben aan dit bedrag.  

17. Reiscom: Heeft iets meer gekregen maar zal altijd nog bijna volledig gebaseerd 

zijn op de bijdrage van leden.  

18. Survival: De Survivalcommissie krijgt ongeveer hetzelfde bedrag. 

19. Fotocom: Met slechts twee activiteiten is dit al jaren een gepast budget.  

 

Abbonnementen 

20. PC Leden: Er is geen verandering in kosten voor het ledenprogramma. 

21. ING: Er zal weinig veranderen aan de kosten. Zolang er geen extra incasso 

uitgevoerd hoeft te worden is het zeer goed mogelijk om binnen dit budget te 

blijven. 

22. Website: Er zijn geen wijzigingen aangegeven in de kosten voor de website. 

23. ProRelations: De kosten voor het CRM programma tot december.  

 

Bestuur 

24. Commissiebedank: Dit jaar wees wederom uit dat dit een uitstekend bedrag is 

om een leuk en waardig cadeau van te kopen. 
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25. Borrel/Cobo/Hok: Dit bedrag is iets hoger omdat er een plan is om de borrels 

aantrekkelijker te maken. Ook is dit bedrag bedoeld voor de cobo en voor tosti- 

en thee uurtjes. 

26. Drukwerk: Iets hoger geworden. Zolang er in overleg wordt geprint is het 

mogelijk om binnen dit budget te blijven. 

27. Kantoor: Hetzelfde gebleven. Bedoeld voor kantoorartikelen en inktcartridges.  

28. Onvoorzien: Hebben we in 2015/2016 niet nodig gehad, daarom hetzelfde 

gehouden. 

29. Diversen: Iets hoger geworden om het bestuur de vrijheid te geven creatief de 

vereniging aantrekkelijker te maken.  

30. Camera: de cameraverzekering. Valt blijkbaar lager uit en zal niet veranderen.  

31. El Cid: in 2015/2016 merkten we dat er veel werk kan zitten in het aantrekkelijk 

maken van de El Cid. Aangezien dit belangrijk is in het promoten onder de 

nieuwe eerstejaars is hier iets meer budget voor gegeven. 

 

Extern 

32. LaSSA: Contributie onveranderd. 

33. WDO:  8 procent van de contributie is afgesproken. Uitgaande van €5000 

contributie zal er €400 naar de nieuwe WDO-rekening worden overgemaakt. 

34. ABV: Wordt automatisch afgeschreven en bedrag is onveranderd. 

35. Kruisposten: post voor uitgaven die spoedig weer terug worden betaald. 

Bijvoorbeeld het voorschieten van de kledinglijn. 

36. FSW: Begrote bedrag hetzelfde als voorgaande jaren. Bedrag is bedoeld voor 

activiteiten zoals het FSW-feest. 

 

Spaarplannen 

37. Lustrum ‘18/’19: Om dit een daadwerkelijke knalfuif te maken is er een goed 

bedrag nodig. Daarom gaat er wederom een bedrag naar het Lustrumpotje. 

38. Hokmeubilair: Meubilair in het hok kan altijd kapot gaan. Ook kan er altijd iets 

worden verbeterd. Daarom sparen we gewoon door in het potje hokmeubilair.  

39. Camera: Om ooit een nieuwe lens voor de camera te kopen bestaat dit spaarplan. 
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Bijlage 1: Samenwerking LaSSA - Bestuur XXIV (door Jikke Patist 
en Sharon Oudejans) 

LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en is 

verantwoordelijk voor het onderhouden van nauwe samenwerkingsverbanden tussen 

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

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

dus het overkoepelende orgaan van de studieverenigingen antropologie in Nederland. 

Aan het einde van bestuur XXIII is er geconcludeerd dat deelname in het LaSSA-bestuur 

voor minder focus zorgde op de prioriteiten van de Assessor Extern van Itiwana. 

Hierdoor is er besloten om dit jaar bij bestuur XXIV twee actieve Itiwanaleden ter 

vertegenwoordiging van Itiwana plaats te laten nemen in het LaSSA-bestuur van 2016-

2017. Desalniettemin staat het contact en de communicatie daarbij tussen de Itiwana-

leden van het LaSSA-bestuur en het Itiwana-bestuur XXIV centraal in deze 

overeenkomst. Zo zullen de Itiwana-leden persoonlijk verslag komen brengen van elke 

vergadering bij het Itiwana-bestuur, zal er altijd met het Itiwana-bestuur van tevoren 

overlegd worden voordat er een definitieve beslissing valt over zaken met betrekking 

tot Itiwana en worden alle notulen van de vergaderingen van het LaSSA-bestuur gedeeld 

met het Itiwana-bestuur. De Itiwana-leden zullen zich reflectief opstellen ten opzichte 

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

succesvol te maken dit jaar. 

De Itiwana-leden die Itiwana zal representeren in het LaSSA-bestuur zijn Sharon 

Oudejans en Jikke Patist. Beide zitten in het tweede jaar van de opleiding Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan Universiteit Leiden. Thomas Pels, student 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in het derde jaar en Itiwana-lid, zal 

Itiwana sturen als afgevaardigde voor de congrescommissie van de LaSSa. Thomas Pels 

zal als lid van de congrescommissie zich inzetten om de LaSSA-activiteit, het congres, te 

organiseren. Sharon Oudejans zal een bestuurslid zijn in het LaSSA-bestuur. Jikke Patist 

zal Commissaris PR zijn binnen het LaSSA-bestuur. De Commissaris PR zal zich 

bezighouden met het vergroten van de herkenbaarheid/naamsbekendheid van de 

LaSSA, het contact met de verschillende besturen en de promotie van de activiteiten van 

de LaSSA. LaSSA zal evenementenpagina’s maken op Facebook om zo de bekendheid van 

de LaSSA-activiteiten te vergroten. Itiwana-leden zullen door LaSSA hiervan op de 

hoogte worden gehouden. Tevens krijgen Sharon en Jikke toegang tot de promotie-

agenda van Itiwana en zullen ze deze aanvullen. Hierdoor loopt de promotie van de 
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activiteiten van LaSSA en Itiwana niet door elkaar. Itiwana promoot tevens haar open 

activiteiten zelf bij de borrels in Utrecht. De open activiteit van Itiwana voor de LaSSA 

van dit jaar wordt het gala. 

Het idee van zelfpromoting moet nog wel worden besproken met de andere 

faculteits- en studieverenigingen die aangesloten zijn bij LaSSA. De LaSSA wil namelijk 

dit jaar meer een eenheid uitstralen. Dit willen we onder andere doen door een duidelijk 

beleid op te stellen met een duidelijk doel en visie. Ook zou de LaSSA graag de 

beschikking hebben tot een eigen website. Hier zal LaSSA en voornamelijk Commissaris 

PR Jikke Patist mee bezig zijn om dit doel te realiseren. Een eigen website maakt de 

LaSSA toegankelijker, professioneler en aantrekkelijker om naar activiteiten te komen. 

Ook kan de LaSSA zo makkelijker haar leden, en die van Itiwana, op de hoogte houden 

van de LaSSA-activiteiten.  

LaSSA promoot verder zelf haar eigen activiteiten. Zoals ieder jaar zal er een 

beroependag, congres en internationale liftwedstrijd worden georganiseerd. Als speciale 

openingsactiviteit dit jaar organiseren we een pubquiz. Dit is een laagdrempelige 

activiteit om alle leden van de andere faculteits- en studieverenigingen te ontmoeten. 

Ook wordt er altijd een debat georganiseerd in samenwerking met het WDO te Leiden. 

Van alle LaSSA-activiteiten wordt het debat altijd het minst bezocht door alle leden van 

de LaSSA. LaSSA wil dit concept vernieuwen. LaSSA neigt meer naar een rondleiding in 

een duurzaam bedrijf om later daar over te gaan discussiëren. De relatie tussen LaSSA 

en WDO zijn de laatste jaren niet verbeterd. Het LaSSA-bestuur wil deze relatie 

verwarmen. Dit doen we door meer met elkaar te vergaderen, elkaar de ruimte geven 

voor elkaars ideeën en het WDO ook voor de LaSSA activiteiten uit te nodigen. Door deze 

activiteiten willen we de leden van de verschillende verenigingen met elkaar kennis 

laten maken en van elkaar te leren om zo de banden aan te scherpen. De locaties van de 

activiteiten is meestal elke keer een andere stad om zo de steden van alle verenigingen 

van LaSSA te leren kennen. Toch is ook dit ter sprake gekomen dit jaar om alles in 

Utrecht te houden. Zo zouden we het toegankelijker kunnen maken voor de leden van 

alle verenigingen. Dit wordt nog besproken met zowel alle verenigingen als binnen het 

LaSSA-bestuur.  

Namens de LaSSA neemt Jikke Patist ook plaats in de ABv-vergadering. De ABv 

staat voor de Antropologen Beroepsvereniging. De LaSSA krijgt sponsoring van hen en 

door op hun uitnodiging in te gaan door deel uit te maken van deze vergadering, krijgen 

studenten ook een inspraak in deze vereniging en antropologie in Nederland. Het doel 
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van de ABv is deze antropologen samen te brengen waardoor de antropologie als 

discipline meer aansluiting krijgt op de maatschappij. Door de krachten te bundelen van 

de ABv, de LaSSA en Itiwana willen we de masterstudenten antropologie meer 

betrekken bij de studievereniging en bij LaSSA. Dit kan door ‘Antropologen aan het 

Werk’, een initiatief van de ABv, wat nu in ontwikkeling is en in 2017 gelanceerd moet 

worden. Hier kunnen masterstudenten en net afgestudeerden begeleiding krijgen met 

het zoeken naar werk.  
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Bijlage 2: Toepassing van CRM (door Jorn van Bladel – Assessor 
Extern) 

Aan het begin van dit jaar is gekeken of er met mijn ervaring in customer 

relationship management (CRM) een toepasbaar plan kon komen voor de archivering 

van afspraken en communicatie met externe partijen. Dit plan heeft zich gemanifesteerd 

in een test met het programma ‘Prorelations’. Dit programma ordert en archiveert alle 

communicatie met bedrijven en houdt daarnaast een actielijst bij voor alle mensen die in 

dit programma werken.  

De test loopt op dit moment en heeft vooral als doel onderzoek te doen naar de   

belangrijke functionaliteit voor bestuursleden en commissies. Op basis van de 

toegevoegde waarde voor acquisitie en mijn persoonlijke bestuurstaken ben ik verder 

gaan zoeken naar andere uitgebreidere programma’s waar geen kosten aan verbonden 

zitten. Ik ben toen uitgekomen op SuiteCRM, dat online op een PHP server draait.  

SuiteCRM is een opensourced programma, wat betekend dat er buiten de hosting 

geen kosten voor ons zijn. Dat er niet eerder gekeken is naar een programma dat op 

deze manier werkt is omdat er niet genoeg informatie over de wenselijke functionaliteit 

van dit soort programma was om te zoeken naar open source programma's die een 

nuttige toevoeging zijn aan Itiwana als vereniging. Daarnaast zijn dit soort programma’s 

over het algemeen niet makkelijk te installeren Het kost aanzienlijk veel tijd om ze te 

installeren en operationeel te laten werken.  

SuiteCRM is op dit moment echter succesvol geïnstalleerd op dezelfde servers 

waarop ook de website van Itiwana draait en is daarom volledig gratis. Mijn voorstel aan 

de ALV is dat ProRelations tot begin december gebruikt wordt om meer onderzoek te 

doen naar wenselijke functionaliteit en om de continuïteit van de AA commissie te 

waarborgen. Hierna zal ik genoeg tijd verkregen hebben om SuiteCRM volledig 

operationeel te hebben voor gebruik door in ieder geval het bestuur en de AA 

commissie. Het doel is om een overzicht te creëren van alle communicatie met externe 

partijen welke altijd en overal beschikbaar en aanpasbaar is, waarin contracten, 

contactinformatie en andere belangrijke informatie beschikbaar zijn. Daarnaast is een 

doel de bestuurs- en commissietaken overzichtelijk te maken in een ticket-priority 

systeem. Dit houdt in dat zodra er een taak verschijnt, hoe klein of groot dan ook, deze in 

het CRM systeem geplaatst wordt en er voor het desbetreffende commissie- of 

bestuurslid zichtbaar is wanneer deze afgerond moet zijn. Op deze manier creëer je een 

systeem waarin alle taken in een oogopslag overzichtelijk zijn waardoor taken niet in de 
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vergetelheid raken. Dit zorgt voor een betere werkomgeving waarin tijd gestoken kan 

worden aan het voltooien van taken in plaats van het uitzoeken welke taken voldaan 

moesten worden. Daarnaast wil ik de mogelijkheid om andere projecten zoals 

bijvoorbeeld de activiteiten en de reis op eenzelfde manier te kunnen ordenen. Op deze 

manier kunnen deze commissies werken in een systeem waar, voor activiteiten of 

verschillende taken voor de organisatie van de reis, een to-do lijst zichtbaar is die voor 

latere jaren nuttig kan zijn maar waarin ook commissieleden onderling makkelijk 

kunnen zien in hoeverre bepaalde taken voltooid zijn. 
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Bijlage 3: Digitalisering van het Bulletin (door Nola der Weduwe 
– Assessor Publicatie) 

Ik, als Assessor Publicatie, ga samen met mijn bestuursgenoten en 

commissieleden een plan bedenken met betrekking tot het digitaliseren van het Bulletin. 

Het plan voor het digitaliseren van het Bulletin gaat als volgt; Samen met de versturing 

van het eerste Bulletin zal ik de leden die het Bulletin ontvangen een mail sturen waarin 

ze in de vorm van een enquête aan kunnen geven of ze de volgende 3 edities van het 

Bulletin van 2016-2017 digitaal, op papier of beide willen ontvangen. We zullen het 

eerste nummer ook al digitaal versturen, zodat leden al kunnen ervaren hoe het is om 

het bulletin online te ontvangen. Een enquête zorgt er niet alleen voor dat alle 

informatie in een bestand komt te staan, maar ook dat ik een goed overzicht heb over 

welke leden gereageerd hebben en welke keuze ze hebben aangegeven tot betrekking 

van het digitaliseren van het Bulletin. Ik zal wanneer ik de eerste versie van het Bulletin 

stuur ook een brief bijvoegen waarin deze informatie staat en waar ze de enquête 

kunnen vinden om aan te geven of ze het Bulletin digitaal, op papier of beide willen 

ontvangen. Na de eerste mail en de eerste uitgave van het Bulletin zal ik nog twee 

reminder mails sturen, naar de leden die nog niks hebben laten horen, waarin staat dat 

wanneer reactie uitblijft we het Bulletin enkel per mail naar het desbetreffende lid 

zullen sturen. De auteurs moeten hierover echter ingelicht worden, omdat als het 

Bulletin per email verstuurd wordt, de kans bestaat dat het online komt te staan. Wil de 

auteur niet schrijven voor een online uitgave dan zullen we deze auteur moeten 

weigeren. Ook zal ik ervoor zorgen dat leden weten dat als ze het Bulletin per mail 

willen ontvangen deze volledig in kleur zal zijn. Dit zal waarschijnlijk meer leden 

trekken om het Bulletin per mail te ontvangen. Ook zal het digitaliseren van het Bulletin 

duurzaam zijn en kosten besparen voor Itiwana. 


