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VOORWOORD 

 

Dit is het jaarverslag van het bestuursjaar 2018-2019 van het 26e bestuur van Itiwana. In het 

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

op 8 november 2018. Het 26e bestuur en de commissies zijn druk bezig geweest met het 

realiseren van de plannen. Tijdens de halfjaarlijkse-ALV op 26 maart 2019 werd de gang van 

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

 

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

financiën en hoe is alles verlopen? In dit verslag komt het gehele jaar aan bod. Aan de hand van 

onze beleidspijlers heeft ieder bestuurslid geschreven over de plannen die hij of zij gemaakt 

heeft voor het bestuursjaar van 2018-2019. De vorderingen worden weergegeven met behulp 

van een schematisch overzicht. Bij dit overzicht geven we, wanneer wij het nodig achten, kort 

verslag. 

 

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

adviesbegroting 2019-2020 niet opgenomen in dit jaarverslag. De stukken zullen na de 

kascontrole uitgewerkt worden en tijdens de ALV beschikbaar worden gesteld. 

 

Namens het 26e bestuur der studievereniging Itiwana, 

  

Lena Kwakman 

Voorzitter 2018/2019 
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Mark Lindenberg 

Eva Loeve 
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COMMISSIEBOOM 

Hieronder is een afbeelding te zien ter illustratie van de samenwerkingsverbanden en 

commissies van Itiwana.  
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BELEIDSPLAN 

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

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

per functie staan verderop gespecificeerd. 

BELEIDSPIJLERS 

Op basis van de beleidspijlers van voorgaande jaren en onze eigen ervaringen als lid van Itiwana 

zijn wij op drie beleidspijlers gekomen waar wij het bestuursjaar 2018/2019 op willen focussen: 

‘verbinding’, ‘structuur’ en ‘identiteit’. Wij willen actieve leden werven door leden te betrekken 

bij de vereniging zodat Itiwana een levendige vereniging blijft. Om dit te kunnen realiseren 

willen wij kwalitatief goede activiteiten organiseren en met de identiteit van Itiwana in ons 

achterhoofd meer verbinding creëren met de leden, tussen de leden en met externe partijen. 

VERBINDING 

De beleidspijler verbinding staat dit jaar bij ons centraal. Door de kleine omvang van onze 

vereniging geloven wij dat een gevoel van verbondenheid van groot belang is. Wanneer leden 

zich verbonden voelen met de vereniging en elkaar zullen zij sneller actief worden binnen de 

vereniging, wat zorgt voor een levendige en actieve sfeer. 

 

Als bestuur zullen wij ons open en actief opstellen. In het Hok zullen wij iedereen verwelkomen 

die binnenkomt en aandacht besteden aan de mensen die er zijn. Op die manier willen wij 

uitstralen aan de leden dat zij altijd welkom zijn bij ons en in het Hok. Wij zullen ook naast de 

reguliere promotie op de social media kanalen en tijdens colleges op een informele manier leden 

persoonlijk uitnodigen om naar activiteiten te komen. Door persoonlijk contact verbinden we 

ons op een ander niveau met de leden en zullen zij sneller overwegen om naar een activiteit te 

komen. Verder willen wij contact tussen verschillende jaarlagen stimuleren. Iedereen moet zich 

thuis kunnen voelen bij Itiwana en wij vinden het zonde als leden niet naar een activiteit zullen 

komen omdat zij denken dat er niemand aanwezig zal zijn uit hun jaar. Daarnaast kan het voor 

eerstejaars, tweedejaars en voor onszelf als bestuur erg voordelig zijn om ervaringen en tips 

mee te krijgen van ouderejaars. 

 

Wij willen ook de bestaande samenwerkingsverbanden versterken. Door de DIOO weer tot leven 

te roepen willen we het contact met het Instituut en de Opleidingscommissie verbeteren. Dit is 

voordelig voor de leden omdat zij beter op de hoogte zullen zijn van activiteiten van de 



 

9 
 

Opleidingscommissie en meer hun stem kunnen laten horen, maar ook voor de 

Opleidingscommissie en het Instituut omdat dit kan resulteren in meer inbreng van studenten. 

Hiernaast willen we ook meer verbinding zoeken met LaSSA en de gangverenigingen. Wij zullen 

de LaSSA activiteiten, het FSW feest en eventuele gangverenigingenborrels actief promoten 

omdat wij geloven dat deze samenwerkingen waardevol zijn voor de variatie en verdieping voor 

onze leden. 

 

Concrete stappen ‘Verbinding’ 

1. Wij zullen opnieuw laagdrempelige brainstorm-momenten organiseren waar leden op 

een informele manier hun stem kunnen laten horen en waar wij erachter kunnen komen 

wat de leden graag zouden willen zien bij Itiwana. Als leden merken dat hun input wordt 

gewaardeerd en dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan met de ideeën die zij geven, 

zullen zij zich meer verbonden voelen met de vereniging. 

2. Het Hok hebben wij open en ruimtelijk ingedeeld om onze open houding naar de leden 

toe te reflecteren. We houden het Hok aantrekkelijk door de foto’s van activiteiten en 

leuke quotes van leden op te hangen en de verjaardagskalender bij te houden. Daarnaast 

zal de Voorzitter, Lena Kwakman, iedere dinsdag ‘How to survive student life’ tips 

ophangen. 

3. We beginnen met een nieuw initiatief: de ‘Commissieclash’. Dit is een puntensysteem 

waarbij commissies punten kunnen krijgen als de commissieleden op activiteiten 

aanwezig zijn geweest en door ‘challenges’ te winnen. Wij geloven dat er door de 

competitie die kan ontstaan door deze clash meer verbinding ontstaat binnen een 

commissie en de commissieleden zich meer bewust zullen zijn dat zij commissieleden 

zijn. Daarnaast kunnen er ook speelse rivaliteiten ontstaan waardoor commissies elkaar 

beter leren kennen en hopen wij dat deze ‘clash’ ervoor zorgt dat commissieleden vaker 

naar Itiwana activiteiten gaan, ook al is het niet een activiteit van de eigen commissie. 

4. Verwant aan de Commissieclash willen wij ook etentjes gaan organiseren met verwante 

commissies. Op dit soort etentjes kunnen veel ideeën uitgewisseld worden en kan een 

commissie inspiratie op doen door de ideeën van een andere commissie. Daarnaast 

willen wij ervoor zorgen dat de commissieleden naast het organiseren van activiteiten 

voor Itiwana ook een leuke tijd beleven als commissielid en op deze manier het 

aantrekkelijker maken om weer een commissie te doen in de toekomst. 

5. Om leden naar de Hokuurtjes te blijven trekken zullen wij dit jaar van start gaan met een 

nieuwe invulling van de Hokuurtjes. De gevarieerde Hokuurtjes met eten waren vorig 

jaar een succes, hier willen wij graag op voortborduren. Daarom zullen wij maandelijks 

een Hokuurtje ‘Goodfood’ organiseren waarbij we tijdens het Hokuurtje iets lekkers 
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aanbieden aan de leden, en maandelijks een ‘Netflix’ Hokuurtje houden waarbij we een 

aflevering kiezen van een populaire serie en deze op het scherm in het Hok laten 

afspelen. Als de Hokuurtjes goed bezocht worden hopen wij dat het laagdrempeliger 

wordt voor leden om naar het Hok te komen. 

6. Op aanbevelen van bestuur XXV gaan wij dit jaar maandelijks borrelen in plaats van twee 

keer per maand, in de hoop dat de borrels drukker bezocht zullen worden. Daarom 

zullen wij met de themaborrels nog groter uitpakken. We gaan de borrels meer 

promoten en wij zullen als bestuur onze toewijding laten zien door zelf ook in thema te 

komen.  

7. Aangezien de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie vanaf 

september 2019 een internationale bachelor zal worden, zal de internationale werving 

voor nieuwe studenten dit jaar al van start gaan. Hierdoor is het van groot belang dat wij 

tijdens de OWL in februari en in september onze gezichten kunnen laten zien zodat de 

internationale studenten die niet deelnemen aan de El Cid alvast kennis kunnen maken 

met ons. 

8. Het is vanwege de internationalisering van groot belang dat wij dit jaar al genoeg 

informatievoorzieningen in het Engels aanbieden voor internationale studenten die 

gedurende het jaar geïnteresseerd zijn in Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie en willen weten wie wij zijn. De Assessor Publicatie, Sarah 

Bozuwa, zal daarom samen met de Assessor Publicatie 2017/2018, Christien van de 

Pavert, en de Assessor Onderwijs 2017/2018, Lina De Los Rios Torres, naast een nieuwe 

Nederlandstalige site ook een volledig Engelstalige site bouwen. Ook zullen alle 

activiteiten die op de Facebookpagina en de Instagram gepromoot worden ook een 

Engelse promotietekst bevatten. 

STRUCTUUR 

Om ervoor te zorgen dat de leden betrokken en verbonden raken en blijven bij de vereniging, 

hebben we een goede structuur nodig. Voornamelijk op het gebied van promotie is structuur van 

groot belang. Wij willen helder communiceren naar de leden zodat zij weten waar zij aan toe zijn 

en wat zij kunnen verwachten. Door de leden niet te overspoelen met veel promotie en veel 

activiteiten tegelijk blijft het overzichtelijk welke activiteiten wij aanbieden waardoor we de 

leden actief kunnen enthousiasmeren voor het aanbod van de activiteiten. Daarom zullen wij ons 

houden aan een ‘kwaliteit boven kwantiteit’ principe. 

 

Naast het feit dat structuur overzichtelijk is voor de leden, is het ook voor ons als bestuur zeer 
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noodzakelijk om een goede structuur te hebben in onze bezigheden. Met een goede structuur zal 

de samenwerking binnen het bestuur soepel verlopen. Hiervoor is goede en transparante 

communicatie nodig. Wij zullen elkaar ten alle tijden op de hoogte houden waar wij mee bezig 

zijn op het gebied van bestuurstaken of commissie bezigheden zodat we op elkaar kunnen 

inspelen. Wij als bestuur willen werken als een uniform geheel. Dit betekent dat wij goed 

communiceren over de informatie die wij verstrekken zodat er geen tegenstrijdigheden 

ontstaan. 

 

Binnen de commissies zullen wij ook duidelijke afspraken maken over promotie en over het 

penningmeesterschap. Als deze commissieleden vanaf het begin een duidelijke structuur in 

werkwijze aangereikt krijgen zullen zaken op commissie-niveau ook soepeler verlopen. 

 

Concrete stappen ‘Structuur’ 

9. Wij zullen op Facebook alleen de openbare pagina ‘Studievereniging Itiwana’ gebruiken 

om Itiwana-relevante informatie te verstrekken. Gebruik maken van meerdere groepen 

wekt verwarring op en door het gebruiken van één pagina weten leden altijd waar ze de 

informatie kunnen vinden. De pagina ‘Dumpiwana’ en de openbare pagina 

‘Studievereniging Itiwana’ houden wij strikt gescheiden door alleen de Secretaris, 

Veronie Rouschop, berichten te laten plaatsen op ‘Dumpiwana’ vanuit haar eigen 

account. Wij als bestuur zijn allemaal redacteur van de openbare pagina 

‘Studievereniging Itiwana’ maar wij zullen niets plaatsen zonder dit te bespreken met de 

Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa. 

10. Om altijd terug te kunnen vallen op de afspraken die wij als bestuur hebben gemaakt op 

het gebied van samenwerking, gedrag en gestructureerd te werk gaan hebben wij een 

sociaal contract opgesteld. Op deze manier kunnen wij, wanneer een bestuurslid zich 

niet houdt aan de afspraken, deze persoon altijd wijzen op de gemaakte afspraken die 

zwart op wit staan. 

11. Wij zullen iedere bestuursvergadering Hokdiensten voor de week vastzetten, zodat er 

zekerheid is dat er van 10.00 tot 17.00 altijd een bestuurslid in het Hok aanwezig is 

zodat het Hok altijd open is voor leden. 

12. Het Hok is de centrale plek voor Itiwana leden en moet er toegankelijk uit zien. Daarom 

hebben wij afspraken gemaakt om het Hok altijd opgeruimd achter te laten nadat een 

bestuurslid Hokdienst heeft gehad, zoals de afwas en het afval. 

13. In verband met de Lustrumweek zullen er in december erg veel activiteiten zijn. 

Hierdoor hebben wij besloten om in december voornamelijk te focussen en promoten 

voor het Lustrum en zelf minder activiteiten te organiseren. Zo voorkomen we dat de 
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leden overspoeld worden met activiteiten en activiteiten missen. 

14. Voor een soepele overdracht zullen wij gedurende het jaar onze draaiboeken goed 

bijhouden. Als wij situaties tegenkomen waar wij tegenaan lopen die nog niet in het 

draaiboek verwerkt zijn, zullen we deze eraan toevoegen zodat het nieuwe bestuur goed 

voorbereid aan het bestuursjaar kan beginnen. We streven ernaar om de draaiboeken 

tijdig aan het nieuwe bestuur te bezorgen zodat zij op de hoogte zijn van hun taken en 

deze zonder problemen kunnen aanvangen. 

15. Wij zullen op aanraden van bestuur XXV de sollicitatieprocedure voor het nieuwe 

bestuur starten voor de Reisweek. Wij zullen voor de Reisweek een eerste 

interesseborrel organiseren en promotiemateriaal online plaatsen en na de Reisweek 

een tweede interesseborrel organiseren waar wij ook oud bestuursleden uitnodigen om 

geïnteresseerden te informeren. 

16. Promotie blijft net zoals vorig jaar een vast punt in de agenda van de 

bestuursvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen kunnen de bestuursleden 

aangeven welke activiteiten ze op welke wijze gepromoot willen hebben zodat de 

Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, deze in de promotiekalender kan verwerken. Ieder 

bestuurslid heeft toegang tot de promotiekalender maar alleen de Assessor Publicatie 

mag deze bewerken. Op deze manier blijft de promotiekalender overzichtelijk. 

IDENTITEIT 

Itiwana is altijd een laagdrempelige, toegankelijke vereniging geweest waar iedereen zich thuis 

kan voelen en waar iedereen welkom is. De open, tolerante identiteit van Itiwana willen wij 

benadrukken bij onze huidige en toekomstige leden. Ook voor veel internationale studenten is 

het belangrijk dat zij terecht kunnen op een plek waar iedereen met open armen wordt 

ontvangen. 

 

Een ander zeer belangrijk aspect van de identiteit van Itiwana is het feit dat wij de 

studievereniging Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie zijn. We zullen er daarom 

naar streven om activiteiten zoveel mogelijk thema’s te geven die Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie studenten aanspreken. Op zo’n manier kunnen wij ons onderscheiden 

van andere studieverenigingen. Om bij de huidige en toekomstige leden het gevoel van 

verbinding met Itiwana te versterken moeten wij als bestuur alle aspecten van de identiteit van 

Itiwana waarborgen en goed weten uit te stralen. 

 

Concrete stappen ‘Identiteit’ 
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17. Om voort te bouwen op het duurzaamheidsplan van het afgelopen jaar zullen wij in het 

Hok al het afval scheiden en de voorraad aan duurzame borden, bekers en bestek 

vergroten zodat er daadwerkelijk geen wegwerpservies meer moet worden aangeschaft 

voor activiteiten. Wij zullen dit goed communiceren naar de commissieleden zodat zij 

niet zelf wegwerpservies zullen aanschaffen.  

18. Aangezien de samenwerking met de Odessa is verbroken vanwege de aankomende 

verbouwing, de uitbreiding van studentenvereniging DAC en een soms tegenvallende 

opkomst gaan wij opzoek naar een borrellocatie die goed past bij de wensen van de 

leden en de identiteit van Itiwana. 

19. We zullen de resultaten van de enquêtes en de brainstormsessies serieus nemen en erop 

inspelen. De identiteit van Itiwana begint namelijk bij de leden en wij willen dat onze 

activiteiten passend zijn bij de interesses van onze leden. 

20. Ondanks het laagdrempelige, toegankelijke karakter van Itiwana willen wij als bestuur 

een professionele houding hebben en gepast gekleed zijn op de momenten die hierom 

vragen en ons taalgebruik aanpassen aan het contactpersoon waar wij mee 

communiceren. 

21. Door de internationalisering van de studie Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie zullen er ook veel veranderingen plaatsvinden binnen Itiwana. 

Wij zullen samen met andere tweetalige studieverenigingen zoals Labyrint, SPIL en 

eventuele andere studieverenigingen zitten om te bespreken hoe we binnen al deze 

veranderingen de identiteit van Itiwana kunnen blijven waarborgen. De resultaten uit 

deze bijeenkomsten zullen wij doorspelen aan het nieuwe bestuur. 
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ITIWANA ALGEMEEN 

26e  Bestuur der Itiwana 

Bestuur 2018-2019 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Laagdrempelige brainstorm-momenten organiseren     

2. Het hok aantrekkelijk maken     

3. Commissieclash     

4. Etentjes organiseren met verwante commissies     

5. Nieuwe invulling hokuurtjes: Goodfood en Netflix     

6. Maandelijkse borrel     

7. Aanwezigheid bij de OWL in februari en september     

8. Engelstalige website bouwen     

9. FSW theatercommissieplan opstellen     

Structuur 

10. Alleen de openbare Facebookpagina ‘Studievereniging Itiwana’ gebruiken     

11. Sociaal contract opstellen     

12. Hokdiensten vastzetten op bestuursvergaderingen      

13. Het hok schoon houden     

14. I.v.m. de Lustrumweek weinig activiteiten in December organiseren      

15. Draaiboeken bijhouden      

16. Sollicitatieprocedure nieuw bestuur starten voor de Reisweek      

17. Promotie als vast punt op de agenda van de bestuursvergaderingen      

18. Denktank opstellen      

Identiteit 

19. Afvalscheiding en louter duurzaam bestek gebruiken i.v.m. duurzaamheid      

20. Borrellocaties die passen bij de identiteit van Itiwana     

21. Inspelen op resultaten van de enquête en brainstorm-momenten      

22. Professionaliteit uitstralen     

23. Informeren over internationalisering bij andere studieverenigingen      
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NB. De bovenstaande legenda zullen we hanteren gedurende het hele verslag. 

Voldaan  

Nog niet voldaan  

Nog mee bezig  

Niet in beleidsplan  

 

VERBINDING 

1. Wij hebben één brainstormmoment georganiseerd op 6 maart in café de Keyzer. Hier 

kwam echter vrijwel niemand op af en uit de enquête is gebleken dat men er eigenlijk 

ook niet zo’n behoefte aan hebben aangezien er genoeg mogelijkheden zijn om feedback 

te geven aan het bestuur. Daarom hebben wij besloten om het tweede 

brainstormmoment die wij in de eerste instantie in de planning hadden staan niet door 

te laten gaan. 

2. Doordat de bureaus tegen elkaar aan staan kunnen wij vanaf onze werkplek erg 

makkelijk interacteren met leden als zij in het hok zitten. Dit wordt als erg prettig 

beschouwd. We hebben de quotes en foto’s en de ‘How to survive studentlife’ tips ook 

bijgehouden. Daarnaast hebben we ook een nieuwe (gratis) bank, en hebben we het bord 

waar de activiteiten van de maand opstaan opnieuw ingedeeld. 

3. Vanwege de vele gebeurtenissen dit jaar hebben wij iets minder actief met de 

Commissieclash gewerkt als we van te voren hadden gedacht. Toch heeft de 

Commissieclash wel een positieve impact gehad en zouden wij zeker aanraden aan 

bestuur XXVII om met iets soortgelijks door te gaan. 

4. We hebben geen etentjes georganiseerd met verwante commissies. In de realiteit blijkt 

het toch dat men het te druk heeft om naar verschillende etentjes te gaan. Het is vaak al 

lastig om een commissie uitje met 1 commissie te organiseren.  

5. Na de resultaten van de enquête en de tips van de Halfjaarlijkse ALV hebben wij besloten 

om een nieuwe invulling te bedenken voor de Netflix uurtjes, aangezien deze heel slecht 

werden bezocht. We hebben er toen een spelletjes uurtje van gemaakt, maar helaas werd 

dat ook niet goed bezocht.  

6. Het was goed dat wij het afgelopen jaar een maandelijkse borrel hadden door het kleine 

aantal actieve leden, maar met het oog voor internationalisering en toch de wens van de 

leden om het twee keer borrelen per maand weer te proberen hebben wij besloten om 

vanaf het nieuwe academisch jaar weer twee keer per maand te borrelen. Bestuur XXVII 

zal hiermee door gaan en erop reflecteren op hun Beleids-ALV. 

7. In februari 2019 zijn wij aanwezig geweest bij de OWL, door met een kraampje op de 
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informatiemarkt te staan. In september 2019 hebben wij naast de aanwezigheid op de 

informatiemarkt ook gepresenteerd samen met Labyrint. Dit is goed bevallen, aangezien 

er daardoor een redelijk aantal inschrijvingen binnen zijn gekomen van internationale 

studenten. 

8. De Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, heeft een Engelstalige site gebouwd die makkelijk 

toegankelijk is door een knop op de Nederlandstalige site. Ook op het gebied van 

informatievoorziening en promotie bieden we alles tweetalig aan, en we proberen onze 

activiteiten zo vaak mogelijk een Engelse naam te geven. 

9. De Secretaris, Veronie Rouschop, en de Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, hebben een 

plan opgesteld voor een FSW theatercommissie. Dit plan betreft een commissie 

bestaande uit leden van alle vier de gangverenigingen, die hun creativiteit graag willen 

uiten op verschillende manieren. Het plan is voorgelegd aan de gangverenigingen. Deze 

zijn ook enthousiast om hier wellicht iets mee te doen. Het is echter aan de opvolgers om 

te beslissen of zij hier werk van willen maken. 

 

STRUCTUUR 

10. Wij hebben op Facebook alleen gebruik gemaakt van de openbare pagina 

‘Studievereniging Itiwana’ om Itiwana-relevante informatie te verstrekken. Dit bevalt erg 

goed omdat het nu duidelijk is waar alles te vinden is. De Assessor Publicatie, Sarah 

Bozuwa, is de enige die iets op deze pagina mag plaatsen. Dit heeft voor goed overzicht 

gezorgd.  

11. Op het begin van ons bestuursjaar hebben we een sociaal contract opgesteld, maar na 

een aantal maanden bleek dat er toch niet altijd even strak aan gehouden werd. We 

hebben daarom in februari het sociaal contract vernieuwd om elkaar te herinneren aan 

de afspraken die we hebben gemaakt. 

12. Iedere bestuursvergadering verdelen we de hokdiensten voor de volgende week. Dit 

semester hadden we echter het probleem dat iedereen tegelijk college had, maar dit 

hebben we geprobeerd zo goed mogelijk op te lossen door bestuur XXV in te schakelen 

wanneer nodig.  

13. In principe ruimt ieder bestuurslid het Hok op na zijn hokdienst. Als dit niet gebeurd is, 

wordt dit bestuurslid er wel altijd op gewezen dat hij dit de volgende keer wel moet 

doen. 

14. In december zijn er naast de activiteiten van de Lustrumcommissie maar drie andere 

activiteiten geweest. Van de Educatiecommissie, van de Fotocommissie en een borrel van 

het bestuur. De hoeveelheid activiteiten was precies goed, en had niet meer moeten zijn. 

15. Ieder bestuurslid heeft zijn functie- en commissiedraaiboeken goed geüpdatet en heeft 
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de draaiboeken tijdig aan zijn opvolger overhandigd. De commissiedraaiboeken zijn ook 

door ons vertaald. Bestuur XXVII is verantwoordelijk voor het vertalen van de 

functiedraaiboeken.   

16. De sollicitatieprocedure is vrij vroeg van start gegaan, ver voor de reisweek hebben wij 

al een promotie post op Facebook gezet. We hebben verder functievlogs gepost op 

Instagram, functiememes gemaakt en flyers gemaakt. Ondanks dat de reis dit jaar laat in 

mei plaatsvond hebben wij half juni een zevenkoppig 27e Bestuur kunnen vormen.  

17. Promotie was een vast punt op de agenda van de bestuursvergaderingen. Dit bevalt erg 

goed, en we raden Bestuur XXVII aan om dit ook te doen. 

18. In de Beleids-ALV is er voorgesteld om een denktank op te stellen voor het schrijven van 

een Ethische Code voor Itiwana. Deze code biedt verduidelijking voor hoe wij als Itiwana 

moeten handelen op het gebied van politieke uitingen en andere vormen van uitingen op 

sociale media. Deze denktank is in december gevormd en de Ethische Code is 

goedgekeurd op de Internationaliserings-ALV.  

 

IDENTITEIT 

19. We hebben de voorraad aan duurzame borden, bekers en bestek vergroot en we hebben 

tot nu toe bij iedere activiteit waar servies nodig was gebruik gemaakt van dit servies, of 

plastic servies dat al in het hok lag. Ook wordt er goed gebruik gemaakt van de 

afvalstraat in het Hok. 

20. Nadat wij merkten dat iedere maand in een andere kroeg borrelen niet goed aansloeg 

hebben wij besloten een nieuwe vaste borrellocatie te vinden. Dit is Studio de Veste 

geworden. Uiteindelijk is dit wel een locatie die goed bij de identiteit van Itiwana past.  

21. Uit de resultaten van de enquête en het brainstormmoment kwam vooral kritiek op de 

borrels. Hier hebben wij goed op ingespeeld door de manier van promoten te 

veranderen en vergroten. In het tweede semester werden de borrels daardoor beter 

bezocht dan in het eerste semester. 

22. Wij waarborgen onze professionele uitstraling en taalgebruik bij het communiceren met 

externe partijen. 

23. De Voorzitter, Lena Kwakman, heeft een aantal keer met de Voorzitters van Labyrint en 

SPIL gezeten om tips uit te wisselen voor de internationalisering van de vereniging. Deze 

tips waren erg waardevol en hebben samen met gesprekken met het Instituut geleid tot 

het besluit om een Internationaliseringsbeleid op te stellen. Dit 

Internationaliseringsbeleid is goedgekeurd op de Internationaliserings-ALV van 16 mei 

2019 en is te vinden op de site: www.itiwana.org onder verslagen. 

http://www.itiwana.org/
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VOORZITTER 

Lena Kwakman 

Voorzitter 2018/2019 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Centraal aanspreekpunt zijn voor de leden en het bestuur     

2. Contact onderhouden externe partijen     

3. Het e-mailadres voorzitter@itiwana.org beheren     

4. Bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen plannen en leiden     

5. Contactpersoon zijn voor het WDO     

6. Een representatief beeld neerzetten     

7. Voorzitter van de  Almanakcommissie     

8. Hoofdverantwoordelijke kledinglijn     

9. Medebeheerder Itiwanarekening     

Verbinding 

1. Commissieclash bijhouden     

2. Deelnemen voorlichtingsteam     

3. ‘How to survive student life’ tips ophangen en online zetten      

4. Actief contact houden met WDO     

5. Stappen zetten om DIOO tot leven te blazen      

Structuur 

6. Jaarplanning up-to-date houden     

7. Promotiekalender bijhouden met Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa     

8. Regelmatig met de Penningmeester zitten voor overzicht financiën      

9. Overzicht activiteiten toevoegen aan agenda bestuursvergaderingen     

Identiteit 

10. Uitslagen enquête uitvoerig bespreken met bestuursgenoten     

11. Professioneel en actief opstellen bij verschillende overlegorganen     

12. Organiseren Pieter de la Court penning     

  

ALGEMEEN 

8. Vanwege de vele gebeurtenissen dit jaar en grote drukte is het ons helaas niet gelukt om 

de zomerlijn uit te brengen. Wij hebben daardoor besloten om een wat uitgebreidere 

mailto:voorzitter@itiwana.org
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winterlijn in september uit te brengen, inclusief de items waar wij al een design voor 

hadden voor de geannuleerde zomerlijn. 

 

VERBINDING 

5. Het is gebleken dat dit toch vrij moeilijk is te realiseren doordat de behoefte vanuit het 

Instituut en de opleidingscommissie niet zo groot bleek te zijn om regelmatig  samen te 

zitten. Het contact met het Instituut was één op één wel erg goed dit jaar, dit was erg fijn 

dus hebben wij bestuur XXVII op het hart gedrukt om deze communicatie goed te 

houden. Om de samenwerking met de opleidingscommissie te verbeteren hebben wij de 

tip gegeven om iemand van bestuur XXVII ook in de opleidingscommissie te zetten.  

 

STRUCTUUR 

7. Het is gebleken dat het voor de Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, handiger is om zelf de 

promotiekalender bij te houden aangezien zij alle promotieplannen aangeleverd krijgt 

van de promotie leden van de commissies. Wel bespreken we de promotie iedere week 

op de bestuursvergaderingen, zodat men wel op de hoogte is en erop gewezen kan 

worden als iets niet klopt of goed uitkomt.  

8. Aangezien ik zelf nu medebeheerder ben van de rekening en het overzicht van de 

commissiefinanciën onderhoud gaat dit erg goed. We hebben ondervonden dat het erg 

prettig is bij deze functie om iemand te hebben waarmee je kunt werken, dus hebben we 

voor bestuur XXVII een vice Penningmeester ingesteld die niet alleen medebeheerder is 

van de rekening, maar ook een Penningmeester inwerking krijgt, meedenkt wanneer de 

Penningmeester ergens niet uit komt en de kascommissie vergaderingen bijwoont.  
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SECRETARIS 

Veronie Rouschop 

Secretaris 2018/2019 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Het ledenbestand bijhouden     

2. Het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s     

3. Schriftelijke en digitale post verwerken     

4. het bijhouden van het archief     

5. Het vriendenbestand op Facebook bijhouden     

6. Voorzitter van de ICA-commissie     

7. Voorzitter van de Survivalcommissie     

8. Hoofdbeheerder Itiwanarekening     

Verbinding 

1. Digitaliseren van het archief     

2. Internationale leden online betrekken     

Structuur 

3. Structuur in de e-mail behouden     

Identiteit 

4. Hoofdverantwoordelijke van de AVG-regels binnen Itiwana     

5. Open staan voor kritiek     

 

VERBINDING 

1. Door de nieuwe Mediawana op Smugmug te hebben geopend, heb ik het posterarchief op 

de nieuwe Mediawana kunnen zetten.  

 

 

IDENTITEIT 

4. Er is een AVG draaiboek voor de Secretaris van Bestuur XXVII gemaakt en er is een opzet  

van het verwerkingsregister gemaakt.  

 

 

 

    



 

21 
 

PENNINGMEESTER 

Veronie Rouschop & Lena Kwakman 

Penningmeesters 2018/2019 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Beheren van de ING-, ASN- rekening     

3. De kassen beheren     

4. Financieel jaaroverzicht bijhouden     

5. Opstellen adviesbegroting      

6. Halfjaarlijks financieel verslag en financieel jaarverslag opstellen     

7. Uitvoeren van de contributie incasso’s     

8. Ondersteunen en controleren commissie penningmeesters     

9. Contact houden met WDO     

10. Veilig bewaren van de boekhouding     

Verbinding 

1. Commissie penningmeesters intensief ondersteunen     

2. In gesprek gaan met de Penningmeesters van WDO en LaSSA     

3. Extra aandacht schenken aan de financiën van de Lustrumcommissie      

Structuur 

4. Pocket draaiboek maken voor commissie penningmeesters     

5. Minimaal twee keer per week mail en financiën bijhouden     

6. Dicht contact onderhouden met het bestuur      

Identiteit 

7. Formele communicatiestijl aannemen     

8. Duidelijke, open en professionele houding t.o.v. leden en externe partijen     

 

ALGEMEEN 

1. Door de permanente afwezigheid van voormalig penningmeester Martín Portos Minetti, 

zijn de Penningmeestertaken overgenomen door de Voorzitter Lena Kwakman en de 

Secretaris Veronie Rouschop. Daarbij heeft de Voorzitter alle zaken rondom de 

commissies op zich genomen en heeft de Secretaris de algemene financiële zaken 

bijgehouden. 

 

VERBINDING 
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3. In samenwerking met de kascommissie zijn er veel extra uren gestoken in het op orde 

maken van de Lustrum financiën. 

 

STRUCTUUR 

4. Er is een ‘penningmeester in een notendop’ document gemaakt voor de Penningmeester 

en Vice-Penningmeester van Bestuur XXVII. Samen met de Penningmeester van Bestuur 

XXVII is er een ‘commissie penningmeester in een notendop’ document gemaakt voor de 

komende lichting commissies. 
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ASSESSOR ONDERWIJS 

Anne van Egmond 

Assessor Onderwijs 2018/2019 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Organiseren van de boekenacties in september en februari 2019     

2. Contact houden met vakdocenten over de boekenactie     

3. Contact onderhouden met studenten over de boekenactie     

4. Contact onderhouden met de boekenleverancier     

5. Deelnemen aan de Studenten Klankbordgroep     

6. Voorzitter van de Educatiecommissie     

7. Hoofdredacteur van het Bulletin     

8. Penningmeester van de Lustrumcommissie     

9. Instagram van Itiwana beheren     

10. Snapchat van Itiwana beheren     

11. Voorzitter van de Reiscommissie     

Verbinding 

1. Het verwerken van feedback en ideeën van de leden     

2. Bijdragen aan vernieuwende activiteiten binnen de vereniging     

3. CareerServices beter onder de aandacht brengen van de studenten      

4. Actief zijn op de Instagram van Itiwana     

5. De vereniging toegankelijk maken voor (aankomende) internationale studenten      

6. Een goede representatie geven van onze activiteiten via de Snapchat      

Structuur 

7. Helder en duidelijk zijn in het overleg met mijn bestuur     

8. Helder en concreet contact hebben met vakdocenten en de boekenleverancier     

9. Op zoek gaan naar een nieuwe boekenleverancier      

Identiteit 

10. Interesses van mijzelf en mijn omgeving gebruiken om activiteiten in te vullen     

11. Op de hoogte houden van externe antropologische evenementen en vacatures     

12. Actief georganiseerde activiteiten promoten op de Instagram van Itiwana     
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ALGEMEEN 

9. Dit hebben we onder overleg overgeheveld naar de Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, 

en de Fotocommissie.  

11. Samen met de Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, hebben we de reiscommissie opgepakt 

vanaf februari. Het begon een klein beetje moeizaam omdat wij midden in de plannen 

vielen, maar met de hulp van Manon Delhaas, Secretaris van bestuur XXV en voorzitter 

van de reiscommissie 2017-2018, en de commissie haalde we snel de gemiste tijd in. We 

hebben ervoor gekozen om Israël als bestemming los te laten en de reis naar Marokko te 

laten gaan. Ondanks deze last-minute verandering hebben wij in recordtijd een hele 

interessante en leuke reis neergezet met heel veel positieve feedback. 

 

VERBINDING 

3. Dit is iets minder goed gebeurd dan ik in eerste instantie had gehoopt. Wel zijn de Career 

Markets en Career Colleges goed gepromoot, mede door ons. Ik zal de CareerServices nog 

een keer onder de aandacht brengen in de internationale nieuwsbrief, zodat men een 

beter overzicht heeft van wat de CareerServices en de POPcorner te bieden hebben. Ook 

zal er in het nieuwe collegejaar weer een overleg plaatsvinden met de CareerServices. 

4. Dit hebben we onder overleg overgeheveld naar de Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, 

en de Fotocommissie. 

6. Door de meeste activiteiten ook via de Snapchat van Itiwana te promoten hebben wij 

leden nog vaker herinnerd wat wij allemaal aanbieden. Vaak heb ik een aantal uur 

voordat de activiteit begon een foto geplaatst in het Snapchat verhaal van de vereniging 

en soms ook nog terwijl de activiteit in gang is. 

 

STRUCTUUR 

8. Het contact met StudyStore ging deze keer vrij vlot en ook het contact met de 

vakdocenten ging prima. Over een aantal vakken was er wat onduidelijkheid omdat er 

nog geen docenten voor waren, maar dat heb ik in overleg met het instituut geregeld. Het 

LML systeem werkt erg fijn en mijn vragen werden snel beantwoord door onze 

contactpersoon. 

9. Met het advies van bestuur XXV ben ik niet direct op zoek gegaan naar een nieuwe 

boekenleverancier, Lina De Lios Rios Torres, Assessor Onderwijs 2017-2018 en Linde 

Voorend, Penningmeester 2017-2018 hebben zich daar vorig jaar al over gebogen en 

hadden geen beter alternatief gevonden. Wel heb ik overleg gehad met onze 

gangverenigingen over hun contact met StudyStore en hoe zij daarmee omgaan en heb ik 
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een account gekregen bij het LML systeem, waar vanaf nu de boekenacties in geregeld 

zullen worden. 

 

IDENTITEIT 

11. Dit heb ik iets minder vaak gedaan dan ik eigenlijk had gewild. De vacatures die ik 

doorgestuurd kreeg of iets over hoorde heb ik gedeeld via de secretaris, Veronie 

Rouschop. Ik had graag ook nog wat langere vacatures gevonden die we konden delen op 

de site, maar die ben ik helaas niet tegengekomen. 

12. Dit hebben we onder overleg overgeheveld naar de Assessor Publicatie, Sarah Bozuwa, 

en de Fotocommissie.  
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ASSESSOR EXTERN 

Kira Nijland 

Assessor Extern 2018/2019 

 

 

ALGEMEEN 

1. Het is mij dit jaar niet gelukt om mijn acquisitietarget te halen of nieuwe vaste sponsoren 

binnen te halen. Wel is er een samenwerking geweest tussen Itiwana en Oppas Madelief. 

Met deze samenwerking hebben we op het eindfeest gratis ijs kunnen uitdelen aan onze 

leden. Ook heb ik dit jaar een tweedehands boekenmarkt georganiseerd, hier hebben we 

ook wat geld mee binnen gehaald. 

5. Het contact tussen Itiwana en het instituut is dit jaar vrij soepel verlopen. De 

samenwerking tussen deze twee partijen om de internationalisering zo soepel mogelijk 

te laten verlopen heeft gezorgd voor een goed samenwerkingsverband. Ik zou dan ook 

aan mijn opvolger meegeven dat het erg belangrijk is dat er moeite in wordt gestoken om 

deze band te blijven verbeteren. 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Contact behouden sponsoren, nieuwe sponsoren zoeken, koude acquisitie lopen     

2. Voorzitter van Acquisitie & Alumnicommissie     

3. Begeleider Mentoraat     

4. Algemeen lid LaSSA-bestuur     

5. Contact met Instituut onderhouden over het internationaliseringsbudget     

6. Vice Voorzitter     

Verbinding 

1. Interactief onderdeel in de alumni nieuwsbrief     

2. Internationalisering (2019/2020) soepel laten verlopen     

Structuur 

3. Promotie van SponsorKliks vergroten     

4. Maandelijkse acquisitiedoelen met de AA-com stellen     

5. Gebruik maken van het CRM-systeem      

Identiteit 

6. Op zoek naar sponsoren die de identiteit van Itiwana versterken/aanvullen     

7. Nieuwsbrief voor de alumni interessant houden     
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STRUCTUUR 

3. Om SponsorKliks onder de aandacht te brengen staat er een standaard stukje over 

SponsorKliks in de Itiweek. Ik heb echter ondervonden dat het lastig is om SponsorKliks 

actief onder de aandacht te krijgen. Aan mijn opvolger heb ik meegegeven dat het een 

goed idee is om dit te blijven proberen maar met een andere aanpak. 

5. Het CRM-systeem kan niet meer worden gebruikt met het nieuwe domein en de nieuwe 

website. Wel gebruiken mijn commissie en ik een duidelijke en overzichtelijke 

spreadsheet waar al onze contacten in staan. 

 

IDENTITEIT 

6. Aangezien er dit jaar geen structurele sponsoren bij zijn gekomen zijn er ook geen 

aanwezige sponsoren die de identiteit van Itiwana versterken of aanvullen. 
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ASSESSOR PUBLICATIE 

Sarah Bozuwa 

Assessor Publicatie 2018/2019 

 

 

ALGEMEEN 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Algemeen 

1. Informatiestromen Itiwana zo goed mogelijk synchroniseren     

2. Verschillende mediaplatformen van Itiwana beheren     

3. Instagram en Snapchat beheren in samenwerking met bestuursleden     

4. Maandelijkse Nederlandstalige en Engelstalige activiteitenflyer maken     

5. Promotiehoekje overzichtelijk en up-to-date houden     

6. Algemene promotieposters en –flyers maken     

7. Contact onderhouden met promotieleden van de commissies     

8. FSW feest organiseren met gangverenigingen     

9. Voorzitter van de Activiteitencommissie     

10. Voorzitter van de Fotocommissie     

11. Algemeen lid van de Reiscommissie     

12. Medeverantwoordelijke kledinglijn     

Verbinding 

1. Plekje reserveren in het Hok voor ideeën van leden     

2. Actief contact met WDO en LaSSA door berichten te delen     

3. Activiteiten in het Engels promoten en een Engelstalige website maken      

Structuur 

4. Verbindende links gebruiken bij verschillende mediaplatformen van Itiwana     

5 Promotieagenda bijhouden via Google Drive     

6. Instagram bijhouden en elke maandag een activiteitenoverzicht posten      

7. Duidelijke promotie richtlijnen bespreken met promotieleden      

Identiteit 

8. WhatsApp-groep promotieleden maken     

9. Nieuw programma gebruiken voor de Itiweek     

10. Nieuwe website ontwikkelen, zowel Nederlandstalig als Engelstalig     

11. Privé groep ontwikkelen voor foto’s van Mediawana     
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8. De samenwerking met de gangverenigingen verliep erg voorspoedig wat voor een 

geslaagd feest heeft gezorgd. 

 

IDENTITEIT 

11. Uiteindelijk heb ik een programma gevonden wat gebruiksvriendelijk en AVG-proof is, 

namelijk Smugmug. Alle foto’s zijn hiernaar overgezet en gekoppeld aan de 

afgeschermde pagina op de website, zodat het gemakkelijk te vinden is voor leden. 

 

FSW-Party: Freek’s Safari Wednesday 

Datum 13 februari 2019  

Tijd 23:00 – 04:00  

Locatie NEXT 

Aantal bezoekers Ca. 200 personen 

Verslag De organisatie van het feest begon al vrij vroeg met alle 

gangverenigingen, Labyrint, SPIL en Emile. De taakverdeling werden 

helder verdeeld en de samenwerking verliep erg goed. Het thema 

was al vrij snel bepaald, namelijk Freek’s Safari Wednesday. Qua 

versiering hadden we dan ook goed uitgepakt met groene ballonnen, 

slingers, opblaasdieren, etc. Verder hadden we voor bandjes gezorgd 

en stonden we met de hele commissie bij de deur om de instroom 

voorspoedig te laten verlopen. Dit was zeker nodig, want het feest 

was erg druk bezocht. Vooral door leden van Labyrint, aangezien dit 

de grootste vereniging is, maar gelukkig waren er ook veel Iti’s op de 

dansvloer. Ook de DJ was een Iti, wat het extra leuk maakte. Kortom, 

een zeer geslaagd feest! 
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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. 

ACQUISITIE & ALUMNICOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Kira Nijland Voorzitter 

Vera Vloedgraven Secretaris 

Bart Oude Kempers Penningmeester 

Wisse Herder Notulist 

 

2. Het vergaderen bij commissieleden thuis is niet gelukt. Dit kwam voornamelijk omdat we 

vergaderen tussen colleges en afspraken door, waardoor het voor menig commissielid 

handiger was om op het FSW te vergaderen. Een commissie-uitje is er vanwege onze 

drukke roosters helaas niet van gekomen. 

 

IDENTITEIT 

6. Dit jaar hebben we geen nieuwe (vaste) sponsoren binnen kunnen halen. Dit betekent 

dat er dus geen sponsoren zijn die passen bij de identiteit van Itiwana. Wel hebben we 

onze zoektocht naar sponsoren vaak gefocust op bedrijven die bij de identiteit zouden 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Interactief deel aan de nieuwsbrief toevoegen     

2. Vergaderen bij mensen thuis en een commissie-uitje plannen     

Structuur 

3. Duidelijke afspraken over deadlines en vergaderingen     

4. Op een structurele manier de acquisitie bijhouden     

5. Transparantie in de commissie over de ontwikkelingen en goede communicatie      

Identiteit 

6. Sponsoren zoeken die passen bij de identiteit van Itiwana     

7. Door middel van bepaalde rubrieken de identiteit van de AA-com behouden     

 

VERBINDING 
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passen. Denk hierbij aan reisbureaus, veganistische of vegetarische restaurants en 

kroegen. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Clothing Swap 

Datum 2 maart 2019  

Tijd 14:00 – 17:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 9 

Verslag We begonnen de middag met een lezing van Martje Theuws van 

SOMO over de negatieve aspecten van de kledingindustrie, en wat je 

zelf kan doen om betere keuzes te maken. Daarna kond de 

kledingruil beginnen. De kleding lag uitgespreid over verschillende 

tafels, en er was ontzettend veel keuze. Ondanks dat er geen alumni 

aanwezig waren was het een gezellige activiteit en een interessante 

lezing.  

 

Boekenmarkt 

Datum 10 september 2019 

Tijd 11:00 – 17:00  

Locatie FSW, SB09 

Aantal bezoekers 20 

Verslag Met veel aangeleverde boeken door medewerkers van het CA-DS 

instituut en studenten had de AA-com veel om te verkopen. Er zijn 

een goed aantal bezoekers lang geweest, en er zijn ook een aantal 

dingen verkocht.  
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie 

Sarah Bozuwa Voorzitter 

Julia Uitman Secretaris 

Simone Luca Penningmeester 

Vera de Groot Promotie 

Fleur Kluin Algemeen lid 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Elke vergadering een puntje ‘persoonlijk’ op de agenda     

2. Twee uitjes met de commissie per jaar plannen     

3. Met de commissie activiteiten van andere commissies bezoeken     

Structuur 

4. Heldere taakverdeling en twee eindverantwoordelijken per activiteit     

5. Evaluatiemomenten na elke activiteit     

6. Gebruik maken van Google Drive voor agenda’s, notulen, etc.     

7. ‘Open Mic Night’ vroeg aankondigen      

Identiteit 

8. Vergadering niet altijd op de FSW, maar ook bij commissieleden thuis     

9. Bij activiteiten een gezamenlijke outfit/item dragen     

10. Kwaliteit boven kwantiteit     

11. ‘Open Mic Night’ organiseren om te kijken of er animo is voor theater     

 

VERBINDING 

2. We hebben tot nu toe één uitje gehad. Het tweede uitje wordt ook gepland. 

 

IDENTITEIT 

8. Het is maar  een paar keer gelukt om bij commissieleden thuis te 

vergaderen, omdat het FSW door de drukke schema’s van de 

commissieleden de meest handige optie was. Wel aten we voor veel eigen 

activiteiten samen in het Hok of bij een commissielid thuis. 

10. Dit jaar wilde we weer de jaarlijkse liftdag organiseren. Toen we merkten 

dat we bijna geen aanmeldingen hadden, hebben we de activiteit in overleg 
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Wisselfeest ‘E.T. Wana’ 

Datum 27 december 2018  

Tijd 22:00-04:00  

Locatie COC De Kroon 

Aantal bezoekers ca. 70 

Verslag De Kroon was door de oude Acticom en de huidige Acticom van 

tevoren mooi versierd met zilveren decoraties en sterren volgens 

het galaxythema. Entree was gratis een de eerste paar mensen 

werden verwelkomd met een welkomstshotje. Het feest zelf was vrij 

druk bezocht, waardoor De Kroon lekker vol was, maar het gelukkig 

niet te druk was zodat mensen niet meer konden dansen. De sfeer 

zat er lekker in; mensen waren geheel volgens het thema gekleed 

wat bijdroeg aan de leuke sfeer. Dit alles betekende dat de mensen 

tot het einde bleven en we achteraf veel complimenten kregen over 

het feest en de decoratie.  

 

Hallowana Game Night 

Datum 1 november 2018 

Tijd 19:00-22:00  

Locatie Het Hok 

Aantal bezoekers 16  

Verslag Deze activiteit was erg geslaagd. De opkomst was zoals verwacht; 

het had niet drukker of rustiger moeten zijn, aangezien het spelen 

van spelletjes dan lastiger zou zijn en er niet genoeg ruimte is in het 

Hok. De Acticom had Halloween-gerelateerde versieringen 

geknutseld en opgehangen in het hok. Er werd groene limonade 

gedronken en Halloweenchips en -snoepjes gegeten en popcorn en 

chips die we gratis hadden gekregen door een samenwerking met 

Jimmy’s popcorn. Er werden verschillende spelletjes gespeeld, 

namelijk ‘Cards against humanity’, ‘Weerwolven’ en ‘30 seconds 

met het bestuur en de commissie afgeblazen. 

11. De ‘Open Mic Night’ bleek een groot succes, waardoor Veronie en ik verder 

zijn gegaan met het uitwerken van ons plan voor een theatercommissie. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 
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Halloween’.  

 

Itinationaldinner 

Datum 22 november 2018 

Tijd 17:30-21:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 14 

Verslag De opkomst bij deze activiteit was helaas minder groot dan 

verwacht. Desalniettemin was het een leuke activiteit. De Acticom 

had verschillende decoraties uit verschillende landen meegenomen 

en opgehangen in De Eeuwige Student om een ‘international sfeer’ te 

creëren. Verder had elke gast een gerecht uit een ander land 

meegenomen. Van tevoren had iedereen in het Facebookevenement 

aangegeven wat hij zou maken, zodat we niet met tachtig dezelfde 

gerechten zouden zitten. Iedereen had enorm zijn best gedaan en het 

smaakte dan ook uitstekend! Zeker voor herhaling vatbaar, alleen 

hopelijk dan met een iets groter gezelschap. 

 

Lustrumgala ‘Black & White’ 

Datum 14 december 2018 

Tijd 22:00-03:00 

Locatie Koetshuis ‘De Burcht’ 

Aantal bezoekers 99  

Verslag Het Lustrumgala was toch wel het pareltje van de Acticom (en 

Lucom uiteraard). Het thema was ‘Black & White’ als aanvulling op 

het Lustrumthema ‘Colours of the world’. De opkomst was zoals 

verwacht, dus dat was erg prettig. De locatie was ontzettend mooi, al 

was het wel wat prijzig en ging het qua communicatie niet altijd erg 

soepel. Maar het was natuurlijk het Lustrumgala dus mocht er wel 

iets meer uitgepakt worden dan voorgaande jaren. De prijs van de 

kaartjes was 33 euro voor leden en 35 euro voor niet-leden. Hierbij 

zat een open bar met fris, bier, wijn en een paar rondes hapjes. In 

eerste instantie leken de mensen deze prijs ietwat hoog te vinden, 

maar eenmaal op het gala werd dit goedgemaakt. De zaal zag er 
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prachtig uit met grote zwarte en witte ballonnen en slingers en een 

zwart-witfilm die werd geprojecteerd op de muur. Boven bevonden 

zich twee fotohoekjes (zwart-wit en kleur)  en werd er ook een 

zwart-witfilm afgespeeld. De DJ en de saxofonist (en de open bar) die 

de muziek verzorgden vielen erg in de smaak en zorgden ervoor dat 

de mensen los gingen tot het einde. Ook had de Acticom een 

extraatje toegevoegd, namelijk de ‘Mystery date’. Dit hield in dat 

mensen zichzelf of iemand anders konden opgeven en dat de 

Acticom deze mensen vervolgens ging koppelen aan elkaar. Een half 

uur van tevoren werd een appje verstuurd wie je date was en op de 

het gala zelf kregen de dates een gratis polaroid. Dit was zeker een 

succesvolle twist en aan te raden voor volgende gala’s. 

 

Open Mic Night 

Datum 19 februari 2019  

Tijd 20:00 – 01:00  

Locatie Studio de Veste 

Aantal bezoekers Ca. 60 personen 

Verslag Deze activiteit was de vernieuwde en uitgebreide variant van de 

jaarlijkse ‘Bandjesavond’. De activiteit was zeker geslaagd. De 

opkomst was groter dan verwacht, zowel qua bezoekers als 

optredens. Namelijk met ca. 60 personen. De afwisseling in acts was 

ook erg leuk. Er waren twee stand up comedians, verschillende 

solomuzikanten,  bandjes en een leuk intermezzo, namelijk de 

valentijnsgedichten van  verschillende commissies aan het bestuur 

omtrent de commissieclash en de valentijnverwenweek. De hapjes 

gemaakt door de Acticom, waren ook een succes en hebben veel geld 

opgehaald voor het goede doel in Marokko. De regeling met Studio 

de Veste ging goed en rond 1 uur was de avond afgelopen. 

 

Pauperparty: Sjonnie + Anita 

Datum 25 april 2019  

Tijd 23:00 – 04:00  

Locatie COC De Kroon 

Aantal bezoekers Ca. 40 personen 
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Verslag Uit onze halfjaarlijkse enquête was gebleken dat de Iti’s behoefte 

hadden aan een feest. Daarom besloten we een instagrampoll te 

maken met verschillende thema’s voor het feest. Het thema 

‘pauperparty’ bleek het populairst. De Acticom had de Kroon versiert 

met zilveren en gouden ballonnen en slingers. Ook was er achterin 

een fotohoekje opgezet door de Fotocom met ‘ordinaire’ rekwisieten 

en de mogelijkheid van polaroids. De entree was 2 euro voor leden, 3 

euro voor externen en 4 euro aan de deur. De DJ was geregeld via de 

Kroon, maar speelde af en toe wat aparte muziek en nam geen 

verzoekjes aan. Toch was de sfeer goed, waren mensen leuk volgens 

het thema gekleed en werd er tot in de late uurtjes gedanst. 

 

Beerhunt 

Datum 9 mei 2019  

Tijd 20:00 – 22:00  

Locatie Verschillende kroegen in Leiden 

Aantal bezoekers Ca. 5 personen 

Verslag De Acticom had de handen ineengeslagen met het L.A.M.M. en een 

kroegjacht georganiseerd. Alle deelnemers verzamelden bij de 

Pieterskerk en kregen daar een raadsel dat hen naar een kroeg zou 

leiden. In elke kroeg zat vervolgens een Acticom-lid en een L.A.M.M.-

lid om het volgende raadsel te geven en ze zo weer naar een andere 

kroeg te leiden. In elke kroeg hadden de deelnemers de tijd om 

rustig een drankje te drinken met de commissieleden. De 

uiteindelijke winnaars, die als snelste alle kroegen af waren gegaan, 

kregen gratis drankjes. De activiteit was helaas niet erg druk 

bezocht, al weten we niet precies waar dat aan lag. De deelnemers 

die er waren, vonden het wel een gezellige activiteit. De 

samenwerking met het L.A.M.M. was wel erg gezellig.   

 

Eindfeest: Flowerpower 

Datum 13 juni 2019  

Tijd 23:00 – 04:00  

Locatie COC De Kroon 

Aantal bezoekers Ca. 50 personen 
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Verslag Aangezien de locatie vorig feest erg goed was bevallen, besloten we 

het eindfeest ook in de Kroon te doen. Dit keer konden we via een 

Acticom-lid een DJ regelen wat erg goed uitpakte. De Kroon was 

weer geheel volgens thema versierd, met bontgekleurde slingers en 

ballonnen en geknutselde versiering door de Acticom. Ook was er 

weer een fotohoekje aanwezig. De entree was dit keer 3 euro voor 

leden, 4 euro voor externen en 5 euro aan de deur. Het duurde even 

voor het feest op gang kwam, aangezien er rond 12 uur nog bijna 

niemand was. Echter kwam rond half 1 een hele delegatie binnen 

wat gelijk voor een goed gevulde Kroon zorgde. De sfeer kwam er 

steeds meer in wat het gelukkig toch tot een geslaagde avond bracht! 

Opvallend was dat er meer externen waren dan Iti’s. 

 

Docenten BBQ 

Datum 25 juni 2019  

Tijd 18:00 – 21:00  

Locatie Het grasveldje naast het FSW 

Aantal bezoekers Ca. 25 personen 

Verslag Als afsluiting van het studiejaar is er de jaarlijkse docentenactiviteit. 

Dit jaar besloot de Acticom hier een BBQ van te maken. Zo’n twee 

maanden van tevoren was er een mail gestuurd naar alle docenten 

om te kijken welke datum het beste uitkwam, zodat we zoveel 

mogelijk docenten konden verwelkomen. Docenten en studenten 

konden zich uiteindelijk aanmelden via een ‘google form’ waarin ze 

ook eventuele dieetwensen konden vermelden. Op de dag zelf zijn 

alle boodschappen en verdere voorbereidingen gedaan door de 

Acticom. Ook is met het FSW gecommuniceerd of er gebruik gemaakt 

kon worden van het grasveldje om klachten te voorkomen. De BBQ 

was erg geslaagd qua opkomst en verloop. Iedereen had het erg naar 

zijn zin, er was meer dan voldoende te eten (iedereen betaalde 4 

euro) en het weer was erg goed. Achteraf hebben we ook veel 

complimenten gekregen. 

 

Pre-drinks dinner 

Datum 4 september 2019  
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Tijd 19:00 – 21:00  

Locatie 5A57 

Aantal bezoekers Ca. 80 personen 

Verslag Dit was de eerste activiteit van het nieuwe studiejaar 2019-2020. 

omdat de opleiding sinds dit jaar geïnternationaliseerd is, kregen we 

van het instituut een bijdrage voor het eten. Dit was ontzettend fijn, 

aangezien we veel meer aanmeldingen hadden dan we van te voren 

verwachtten. We hebben uiteindelijk pizza’s besteld bij Domino’s 

wat goed in de smaak viel. De sfeer zat er goed in en vrijwel iedereen 

is na het eten ook meegegaan naar de borrel, wat deze ook tot een 

groot succes maakte. 

 

Geplande activiteiten 

- Wisselfeest: 25 september 2019, de Hut van Ome Henne 
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ALMANAKCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Lena Kwakman Voorzitter / Eindredacteur 

Noëlle Somers Secretaris / Redacteur 

Christien van de Pavert Acquisitie / Eindredacteur 

Myrthe van Herk Lay-out redacteur / Redacteur 

Claire Thé-Kouwenhoven Lay-out redacteur / Redacteur 

 

 

 

VERBINDING 

3. We hebben één sponsor kunnen vinden voor de Almanak die in de toekomst ook 

interessant zou kunnen zijn voor Itiwana. We kunnen alleen helaas nog niets met 

zekerheid hierover zeggen. 

4. Door de drukke schema’s van alle commissieleden is het niet gelukt om uitjes of etentjes 

te organiseren. Wel vergaderen we vaak bij iemand thuis of op een andere leuke plek en 

nemen we wat lekkers mee. Doordat we steeds bij een ander commissielid vergaderen 

leren we elkaar toch beter kennen. Voor de commissiefoto’s zijn we wel een dagje weg 

geweest naar Zwolle. 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Goede contacten onderhouden met leden, partners en organisaties     

2. Zusterverenigingen, gangverenigingen en het Instituut vragen voor stukken     

3. Sponsoren zoeken waar Itiwana baat bij kan hebben     

4. Etentjes of uitjes organiseren     

Structuur 

5. Houden aan een strak maandelijks schema     

6. Over acquisitie communiceren met de Assessor Extern, Kira Nijland     

7. Twee bestelmomenten hanteren     

Identiteit 

8. Samenwerken met de Fotocommissie     

9. Lustrumthema aanhouden voor de Almanak     

10. Gebruik maken van veel kleuren in de lay-out     
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STRUCTUUR 

5. Het maandelijks schema is gemaakt, maar er is eigenlijk uiteindelijk niet echt aan 

gehouden. Dit komt voornamelijk door drukte van de commissieleden door het jaar heen. 

Uiteindelijk heeft dit er wel toe geleid dat er een stuk meer werk en stress was aan het 

einde, waardoor ik toch zou adviseren voor een eventuele volgende Almanakcommissie 

om echt te houden aan een maandelijks schema. 

7. Uiteindelijk hebben we toch ervoor gekozen om één bestelmoment te doen. Voor het 

bestelmoment moesten wij weten wat voor bedrag we minimaal aan leden moesten 

vragen, maar aangezien het aantal pagina’s nog onduidelijk was en wij het erg moeilijk 

vonden om een schatting te maken van de oplage hebben wij besloten om het 

bestelmoment in juni te laten vervallen. Uiteindelijk denk ik dat dit toch een betere keuze 

was, aangezien men anders had moeten betalen voor een almanak die pas drie maanden 

later aan zou komen. 

 

IDENTITEIT 

8. Aangezien de fotocommissie wat opstart problemen had i.v.m. de kapotte camera konden 

wij überhaupt pas vrij laat samen met de fotocommissie zitten om foto’s uit te kiezen 

speciaal voor de almanak. Toen de camera weer gemaakt was en de archivering door de 

fotocommissie gedaan was hebben wij wel geprobeerd data te plannen om samen te 

zitten, maar vanwege drukte en tijdsdruk hebben wij uiteindelijk toch besloten gewoon 

zelf foto’s te kiezen die ook op mediawana staan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

BULLETIN 

 

Commissieleden Functie  

Anne van Egmond Hoofdredacteur 

Wouter Keijzer Eindredacteur 

Sanne Mulder Lay-out redacteur 

Anouk Zilverentant Lay-out redacteur 

 

 

VERBINDING 

3. Met oog op de internationale studenten van volgend jaar hebben we het laatste Bulletin 

van het collegejaar 2018-2019 al grotendeels in het Engels uitgegeven. Het eerste 

Bulletin van collegejaar 2019-2020 zal volledig in het Engels worden uitgegeven. 

 

IDENTITEIT 

10. In de eerste twee Bulletins van dit bestuursjaar hebben wij de Lustrumrubriek gezet om 

het Lustrum wat meer in het zonnetje te zetten. De laatste twee Bulletins werden 

uitgegeven zonder deze Lustrumrubriek, aangezien deze officieel niet uitgegeven werden 

in het lustrum jaar. 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Relevante thema’s gebruiken en vernieuwing/hergebruik van rubrieken     

2. Feedback, kritiek en ideeën zo goed mogelijk verwerken     

3. Het Bulletin half in het Engels publiceren     

4. Het organiseren van een commissie-uitje     

Structuur 

5. Het vaststellen van een vaste huisstijl qua lay-out en teksten     

6. Het verdergaan met het digitaliseren van het Bulletin     

7. Duidelijkheid creëren binnen de commissie en onze werkwijze     

8. Regelmatig vergaderen en elkaar ondersteunen      

Identiteit 

9. De thema’s aanpassen aan de interesses van onze leden     

10. Het instellen van een ‘Lustrumrubriek’     

11. Het herintroduceren van oude rubrieken     

12. Een link creëren tussen het Bulletin en CA-OS     



 

42 
 

12. Door interviews te doen met zowel studenten als docenten hebben wij gebruik gemaakt 

van antropologische methodes die ons aangeleerd worden binnen deze studie. Ook 

hebben wij gelet op thema’s die antropologisch relevant zijn en hebben wij geprobeerd 

hier zo gevarieerd mogelijke stukken voor te verzamelen. 

 

OVERZICHT UITGAVEN 

Editie 1: Nostalgie 

Datum Januari 2019 

Aantal oplagen  50 

Aantal pagina’s 28 

Verslag Met het thema ‘Nostalgie’ hebben wij onze eerste Bulletin begin 

januari naar de leden verstuurd. Dit was wat later dan gepland, 

omdat er iets mis ging  waardoor het Bulletin niet voor de vakantie 

verzonden kon worden naar de leden. Zodra het kon hebben wij het 

Bulletin online verzonden naar de leden en aan het eind van januari 

hebben wij ook de papieren versie op de post gedaan. Ondanks deze 

late levering hebben wij wel veel complimenten gehad over de 

inrichting en inhoud van het Bulletin. Ook waren de reacties op de 

nieuw ingevoerde rubrieken positief en hebben wij erg leuke 

inzendingen gehad van onze leden.  

 

Editie 2: Environment 

Datum April 2019 

Aantal oplagen  35 

Aantal pagina’s 28 

Verslag In april was het dan tijd voor het tweede Bulletin van dit jaar. Met als 

thema ‘Environment’ wilde we de actualiteiten en de breedheid van 

dit woord benadrukken. We hebben geprobeerd om een zo 

gevarieerd mogelijk beeld te geven door mensen te vragen die op 

allerlei manieren bezig zijn met het milieu, zowel de natuurlijke als 

de sociale kant van dit woord. We kregen vooral erg veel 

complimenten over de vormgeving, waar we ook erg ons best voor 

gedaan hebben. 
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Editie 3: Pride 

Datum Juli 2019 

Aantal oplagen  35 

Aantal pagina’s 28 

Verslag Dan het derde Bulletin van dit bestuursjaar, in juli brachten wij de 

‘Pride’ editie uit. Weer iets later dan gepland helaas, maar volgens 

ons wel het wachten waard. In dit Bulletin hebben we vooral 

persoonlijke verhalen gezet over ervaringen met pride op wat voor 

manier dan ook. Hier hebben we ook veel positieve reacties op 

gehad. Ook hebben we dit Bulletin al voor het grootste gedeelte in 

het Engels geschreven zodat de overgang naar komend jaar soepeler 

zal gaan.. 

 

Editie 4: Back to Uni 

Datum September 2019 

Aantal oplagen  35 

Aantal pagina’s 26 

Verslag Met als laatste nummer voor de bestuurswisseling hebben we de 

‘Back to uni’ editie uitgebracht. De eerste volledig Engelse uitgave 

van het Bulletin met het oog op de internationalisering. Met dit 

thema wilde we zowel terugblikken op de vakantieverhalen als 

vooruit kijken naar het nieuwe collegejaar. We hebben naar 

ervaringen gevraagd van het eerste jaar binnen de studie, het leven 

in een nieuwe stad en de vakantie. En natuurlijk kwamen voor de 

laatste keer de vaste rubrieken ‘Gaat u maar liggen’, ‘Op de bank 

bij…’ en ‘wouter’s Bullshit Stories’ terug in dit Bulletin.  
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EDUCATIECOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Anne van Egmond Voorzitter 

Wouter Keijzer Secretaris 

Sanne Mulder Penningmeester 

Demi Brugel Promotie 

 

 

VERBINDING 

3. We hebben dit jaar twee statistiek tentamentrainingen neergezet, waar erg goed op 

gereageerd is. We hebben gekozen voor statistiek trainingen omdat we veel geluiden 

hoorde langskomen over dat dat toch wel erg lastig werd gevonden en dat wat extra 

uitleg fijn zou zijn. 

 

STRUCTUUR 

7. Het plan was om meer te communiceren met het WDO om overlap in onze activiteiten te 

voorkomen. Dit is uiteindelijk minder gebeurd dan het had moeten zijn, maar we hebben 

wel opgelet op de activiteiten die het WDO neergezet heeft en daar rekening mee 

gehouden. 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Activiteiten aanpassen aan interesses, kritiek en feedback van leden en bestuur     

2. Activiteiten organiseren in een samenwerkingsverband     

3. Meer tentamentrainingen aanbieden     

4. Het organiseren van een commissie-uitje     

Structuur 

5. Structuur aanbrengen binnen tentamentrainingen     

6. Duidelijkheid creëren binnen de commissie en in onze werkwijze     

7. Activiteiten coördineren met die van het WDO     

8. Kritisch kijken naar de interesse voor activiteiten en daar rekening mee houden      

Identiteit 

9. Vaste activiteiten aanpassen naar de interesses van onze leden     

10. Activiteiten en promotie toegankelijk maken voor internationale studenten     

11. Een grote variëteit aan activiteiten organiseren     
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IDENTITEIT 

11. Met oog op de internationale studenten die volgend jaar bij onze studie komen, hebben 

wij besloten om de Educatiecommissie wat om te gooien en de carrière kant meer te 

benadrukken. Vanaf komend bestuursjaar zal de Educatiecommissie dus minder 

informele educatieve activiteiten organiseren en meer trainingen en uitstapjes neer gaan 

zetten. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Human Rights quiz/No Hate Speech Movement 

Datum 25 oktober 2018 

Tijd 15:00-17:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 9 deelnemers 

Verslag De activiteit bestond uit een quiz met 22 vragen (multiple choice, 

ja/nee, true/false en open vragen). Een extra element van de quiz was 

het gebruik van nep geld. De deelnemers konden nep geld inzetten 

per vraag en als ze het goed hadden werd het geld dat ze in hadden 

gezet verdubbeld. Er waren 2 teams gevormd, in totaal waren er 9 

deelnemers waarvan er 2 eerder weg moesten.  De teams waren erg 

gedreven en deden goed hun best om het andere team te verslaan. We 

hadden wel iets meer deelnemers verwacht, maar al met al was het 

een geslaagde en gezellige activiteit.  

 

 

Docu Night 

Datum 4 december 2018 

Tijd 19:00-21:30  

Locatie Pieter de la court SC01 

Aantal bezoekers 15  

Verslag De activiteit bestond uit het bekijken van een documentaire. Deze 

documentaire mochten de leden van tevoren zelf bepalen door 

middel van een poll op facebook. Hier werd het meeste gestemd 

voor de documentaire ‘The Bastard’. Er was ook eten aanwezig, 
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chips en snoep. De sfeer was erg gezellig, iedereen keek aandachtig 

en naderhand bekeken we gezamenlijk vines en kletsten we na. Wel 

hadden we iets meer deelnemers verwacht, verder was het wel erg 

gezellig. 

 

Pop Up Lecture Night 

Datum 5 februari 2019 

Tijd 19:30-24:15 

Locatie Van Engelen, Einstein en Chipperoo 

Aantal bezoekers 84 

Verslag De activiteit bestond uit het luisteren naar sprekers, docenten van 

antropologie en geschiedenis, en het beluisteren van muziek in de 

intermezzo. De activiteit werd samen met HSVL georganiseerd. De 

sprekers bij Van Engelen waren Andrew Littlejohn en Erik Bähre, de 

muziek werd verzorgd door Elianne en Martijn. De sprekers bij 

Einstein waren Ruurd Halbertsma en Carolien Stolte, hier was geen 

muziek aanwezig. De sprekers bij Chipperoo waren Jasmijn Rana en 

Andrew Shield, hier werd de muziek verzorgd door Bart Wirtz met 

trio. Mensen konden zelf drankjes bestellen bij de verschillende 

barren. Er was een erg goede sfeer, mensen vonden de sprekers 

interessant en zongen mee bij de zangers en zangeressen. Wel waren 

er nog een aantal dingen fout gegaan zoals de technologische 

voorziening voor powerpoints en bij Einstein mochten uiteindelijk 

toch geen live muziek worden gemaakt waardoor Bart Wirtz met 

trio werd verplaatst naar Chipperoo. Deze problemen werden snel 

opgelost waardoor het een enorm leuke avond werd! 

 

Antropologen houden van Shitshows-pubquiz 

Datum 21 maart 2019 

Tijd 20:00-22:00 

Locatie Pieter de la Court SA49 

Aantal bezoekers 9 

Verslag De activiteit bestond uit een Pubquiz met vragen over actuele 

problemen in de wereld. De vragen gingen bijvoorbeeld over Trump, 

Brexit, Israël en Venezuela. Er werden twee groepjes gemaakt en ze 
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konden antwoorden door middel van whiteboards. . Er was ook eten 

aanwezig, chips en snoep. De sfeer was erg gezellig, de groepjes 

deden goed hun best en er was een leuke competitieve sfeer. Helaas 

was er iets mis gegaan met de locatie. De pubquiz zou oorspronkelijk 

worden gehouden in de eeuwige student, maar door 

miscommunicatie kon dit niet door gaan. Gelukkig konden we dit 

snel oplossen door de activiteit te verplaatsen naar het FSW. Dit kon 

doordat het bestuur van Itiwana ons enorm hielp. 

 

Tentamentraining Multivariate Analyse 

Datum 25 maart 2019 

Tijd 13:20-16:00 

Locatie Pieter de la Court 5A47 

Aantal bezoekers 15 

Verslag De activiteit bestond uit een tentamentraining voor het vak 

Multivariate analyse. De tentamentraining werd gegeven door 

Wouter. Er werd een overzicht gegeven van de stof en mensen 

konden vragen stellen. Naderhand zeiden velen dat ze het erg nuttig 

vonden. Ze vonden ook dat we deze trend door moeten zetten en 

volgend jaar weer tentamentrainingen moeten geven omtrent 

statistiek. Er waren ook een aantal snoepjes en er was limonade. Wel 

konden we niet precies starten om 13.00 doordat Wouter problemen 

had met het reizen met de trein. Hierdoor begonnen we pas om 

13:20. Gelukkig vond niemand het erg en vonden ze het prima om 

even te wachten. 

 

Tentamentraining Cultuur Ontcijferd 

Datum 4 juni 2019 

Tijd 14:00-17:00 

Locatie Pieter de la Court 5A44 

Aantal bezoekers 25 

Verslag De tweede tentamentraining die we hebben gegeven was voor het 

eerstejaars vak Cultuur Ontcijferd, of statistiek. Hier kwam een vrij 

groot aantal van de eerstejaars studenten op af en het viel ook in de 

smaak van wat we gehoord hebben. Wederom gaf Wouter deze 
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training en was er vooral ruimte om vragen te stellen. 

 

Excursie Milieudefensie 

Datum 18 april 2019 

Tijd 16:00-17:00 

Locatie Nieuwe Looiersstraat 31, 1017VA, Amsterdam 

Aantal bezoekers 8 

Verslag De activiteit bestond uit een excursie naar Milieudefensie. We 

verzamelden om 14:30 in het hok van Itiwana om vervolgens 

gezamenlijk naar Amsterdam te gaan. We kregen een rondleiding 

van een stagiair bij Milieudefensie. Hij liet ons het gebouw zien en 

vroeg aan andere medewerkers of zie iets konden vertellen over hun 

afdeling. We kregen informatie over de jongerenafdeling, de 

rechtszaak tegen shell, de persafdeling en nog veel meer. Er werd ok 

nog een connectie gemaakt met Antropologie en hoe het is om er te 

werken. Hierdoor was het erg nuttig om inzichten te krijgen in de 

arbeidsmarkt voor antropologen. Naderhand waren veel positief en 

enthousiast over de excursie. 

 

Hoe Overleef Ik Veldwerk 

Datum 18 september 2019 

Tijd 15:00-17:00 

Locatie FSW, 5A45 

Aantal bezoekers 15 

Verslag Op woensdag 18 september vond de jaarlijkse veldwerk middag 

plaats. Uit alle 4 de themagroepen was iemand uitgenodigd om wat 

te komen vertellen over hun onderzoek. Alle scenario’s werden 

besproken, van geluk tot nood en alles er tussen in. Natuurlijk was er 

ook meer dan genoeg ruimte om vragen te stellen over de specifieke 

onderzoeken of over veldwerk in het algemeen. Na gesprekjes over 

gastgezinnen, begeleiders en ‘me-time’ gehad te hebben gingen de 

net tweedejaars studenten met volle moed hun veldwerktijd 

tegemoet.  
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FOTOCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Sarah Bozuwa Voorzitter en cameraverzorging 

Dionne Brouwer Secretaris 

Dana Huisman Penningmeester 

Myrthe van Herk Archivering 

Claire van den Helder Promotie 

 

 

VERBINDING 

2. Het eerste uitje is inmiddels geweest, maar door de drukke schema’s van alle 

commissieleden is het van een tweede uitje helaas nog niet gekomen. 

 

STRUCTUUR 

4. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dat de grote activiteit toch een ITI Talk zou 

worden. Echter bleek het om verschillende redenen, waaronder een klein budget, lastig 

om sprekers te regelen. Daarom heb ik verschillende tips doorgegeven aan mijn opvolger 

om de organisatie makkelijker te maken in de toekomst. 

 

IDENTITEIT 

6. Met de commissie hebben we hierover gebrainstormd en een beginplan gemaakt, maar 

in de praktijk bleek het meer tijd en moeite te kosten dan iets op te leveren. 

 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Elke vergadering een puntje ‘persoonlijk’ op de agenda     

2. Twee uitjes met de commissie per jaar plannen     

Structuur 

3. Heldere taakverdeling en twee eindverantwoordelijken per activiteit     

4. Vroeg beginnen met sprekers benaderen ITI Talk     

Identiteit 

5. Commissie uitdagen om creatieve foto’s te maken     

6. Instagram met commissie bijhouden     



 

50 
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Excursie Fotomuseum Den Haag: Generation Wealth 

Datum 6 december 2018  

Tijd 13:00-18:00  

Locatie Fotomuseum Den Haag 

Aantal bezoekers ca. 15 personen 

Verslag De opkomst was zoals verwacht. We vertrokken met de groep vanuit 

het Hok naar het station en namen de trein en vervolgens de tram 

naar het museum. Entree was voor eigen rekening en bedroeg 7 

euro. De tentoonstelling was van een antropologe/fotografe Lauren 

Greenfield, die de enorm rijke mensen in beeld bracht. De expositie 

bestond uit een groot gedeelte met foto’s en bijbehorende teksten en 

werd afgesloten door een 1,5 uur durende documentaire. Het was 

een enorm interessante tentoonstelling die best een impact had op 

iedereen; de reacties waren na afloop erg enthousiast. Aan het einde 

reisden we met de groep terug naar Leiden. 

 

ITI Talk 

Datum 4 april 2019  

Tijd 19:00- 22:00 

Locatie FSW, 1A20 

Aantal bezoekers ca. 20 personen 

Verslag Het organiseren van deze activiteit ging vrij moeizaam. We waren in 

februari begonnen met het nadenken over de inhoud en het 

benaderen van sprekers, maar we merkten al snel dat vrijwel 

iedereen een bijdrage wilde waar we helaas geen budget voor 

hadden. Uiteindelijk hadden we twee sprekers gevonden die het 

(bijna) gratis wilden doen met enkel reiskostenvergoeding. Een dag 

voor de activiteit zei één spreker helaas af, waardoor we nog maar 

één spreker overhadden, Andrea Stultiens. Ondanks de moeizame 

opstart, was het een ontzettend leuke activiteit. De lezing ging over 

de loopbaan en het werk van Andrea Stultiens omtrent fotografie in 

Oeganda. Aangezien veel Iti’s de richting van ‘visual’ op willen, was 

dit een erg nuttig onderwerp. Andrea vertelde op een heel 

laagdrempelige en persoonlijke manier, waardoor er veel interactie 



 

51 
 

was met het publiek. Na afloop kregen we dan ook alsnog veel leuke 

reacties. De entree was 2 euro en we hadden koffie, thee, fris en 

koekjes geregeld. 
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ICA-COMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Veronie Rouschop Hoofdredacteur 

Tessa van Hooijdonk Eindredacteur 

Willemijn Punt Eindredacteur 

Lotus Bueno de Mesquita Lay-out redacteur 

Anouk Zilverentant Lay-out redacteur 

 

 

VERBINDING 

2. Ook de tweede ICA is op de website gebouwd. Deze zal openbaar gezet worden, omdat 

auteurs de ICA zo kunnen delen en de ICA nog meer als een visitekaartje van de 

vereniging gebruikt kan worden.  

 

STRUCTUUR 

7. Door wat problemen in de layout in InDesign is de jaarplanning de laatste maanden erg 

vertraagd geweest, waardoor de tweede editie pas in september is verschenen. Daarom 

wordt aan de volgende ICA commissie een leeg bestand met eisen van de nieuwe drukker 

overgedragen, zodat deze vertraging niet nogmaals zal voorkomen. 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Toegankelijke onderwerpen kiezen     

2. ICA één online uitbrengen     

3. De ICA’s in het Engels uitbrengen     

4. Open en gezellige sfeer binnen de commissie     

5. ICA promoten op Facebook     

6. Openstaan voor kritiek     

Structuur 

7. Een jaarplanning     

8. Rekening houden met vroegere thema’s     

9. Werkproces van ICA één en twee in elkaar over laten lopen     

Identiteit 

10. Regelmatige communicatie via WhatsApp     

11. Tekst of beeld van leden in de ICA verwerken     

12. Evaluatiemoment na ICA één     
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OVERZICHT UITGAVEN 

Editie 1: Art and Society 

Datum Januari 2019 

Oplagen  Online 

Aantal pagina’s - 

Verslag Doordat dit de eerste online ICA is, kostte het wat tijd om deze vorm 

te geven. Echter konden we door de enorme ruimte veel meer kwijt 

dan in de papieren versie. Daarnaast stonden er niet alleen artikelen 

in maar ook een podcast en een filmpje. Qua lay-out is er voor een 

nieuwe vorm gekozen ten opzichte van de afgelopen jaren.  

 

Editie 2: Encounters 

Datum September 2019 

Oplagen  Online en 370 gedrukt 

Aantal pagina’s 32 

Verslag Door de eerste editie online te publiceren kon er snel gestart worden 

met de tweede editie. Door het brede thema hadden we vrij snel 

genoeg ideeën en daardoor genoeg artikelen. Echter heeft de layout 

voor veel vertraging gezorgd. De vormgever van de drukker kwam 

steeds met aanwijzingen waardoor het afmaken van deze editie over 

de zomer heen is gelopen. Aan de volgende commissie zal een beter 

voorbereid InDesign bestand worden meegeven en er zal meer 

aandacht worden besteed aan het zoeken naar commissieleden met 

InDesign ervaring of meer training worden gegeven in het werken 

met InDesign.  
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MENTORAAT 

 

Commissieleden Functie  

Sanne Klarenbeek Voorzitter 

Simone van der Hoek Secretaris 

Lisa van Rompaey Penningmeester 

 

 

VERBINDING 

1. Ondanks dat de promotie van het Mentoraat altijd goed uitgedacht en goed gepland was, 

zijn er vanwege een klein eerste jaar met weinig actieve leden niet altijd veel aanwezige 

leden op Mentoraat activiteiten. 

 

IDENTITEIT 

5. Het Mentoraat heeft aan het begin van het jaar gebruik gemaakt van het 

mentorensysteem om activiteiten te promoten. Echter is het mentorensysteem niet erg 

actief, en hebben we gemerkt dat het mentorensysteem niet veel bijdraagt. Op een 

gegeven moment is deze manier van promotie dan ook gestopt. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Ouderavond 

Datum 21 november 2018 

Tijd 19:00-21:00 

Locatie FSW, SA41 

Aantal bezoekers 50 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Veel promotie voor activiteiten om leden te trekken     

2. Kort lijntje van Mentoraat naar het bestuur     

Structuur 

3. De gang van zaken binnen Mentoraat communiceren naar bestuur     

4. Duidelijk gestructureerde taakverdeling     

Identiteit 

5. Gebruik van het mentorensysteem om activiteiten te promoten     

6. Na elke activiteit wordt een activiteitenverslag geschreven     
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Verslag Tijdens de inloop stond er al koffie klaar voor de bezoekers, dit 

moest sneller dan gedacht want iedereen was lekker op tijd. We 

begonnen de avond met een mini-college van Sabine Luning daarna 

vertelde Daphne de Haan over haar veldwerk ervaring. Hierna 

volgde een pauze met gelegenheid voor koffie, thee en koekjes. Na de 

pauze kregen we een mini-college van Jan Jansen en eindigden we 

met alumnus Sanne Hogesteeger, die kwam vertellen over haar 

leven na de opleiding. Vanwege de grootte van het eerste jaar 

hadden we niet veel bezoekers verwacht, maar uiteindelijk was het 

een goede opkomst. Het was een geslaagde activiteit!  

 

Paasbrunch 

Datum 17 april 2019 

Tijd 13:00-14:00 

Locatie FSW, 1A15 

Aantal bezoekers 16 

Verslag Voor de paasbrunch hadden we allemaal lekkere dingen gekocht. 

Waaronder croissantjes, broodjes en chocolade eitjes. We waren blij 

verrast met de opkomst en het was erg gezellig! Weinig eten is 

overgebleven dus dat is goed nieuws. Na de brunch kregen we 

positieve reacties terug. Het was een geslaagde activiteit! 

 

EL-CID faculteitenblok 

Datum 13 augustus 2019 

Tijd 09:30-13:30 

Locatie FSW 

Aantal bezoekers 38 

Verslag De aankomende eerstejaarsstudenten begonnen het faculteitenblok 

met een infomarkt, hierna konden zij aan onze activiteit beginnen. 

De groep werd opgesplitst in twee. De ene groep kreeg een Itiwana 

pubquiz, en de andere groep werd vermaakt door middel van 

‘bier’pong van het WDO. 

 

Introductiedag 

Datum 2 september 2019 
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Tijd 11:00 – 17:00 

Locatie FSW 

Aantal bezoekers 100 

Verslag Vanwege de internationalisering werd deze introductiedag in 

samenwerking met het instituut georganiseerd. De ochtend begon et 

een aantal praatjes van onder andere Taco, de opleidingscommissie 

en Itiwana. Hierna werd de grote groep eerstejaars opgedeeld in hun 

mentorgroepjes en hebben ze buiten geluncht en elkaar leren 

kennen. Een geslaagde introdag! 

 

Eerstejaarsweekend 

Datum 13 september 2019 t/m 15 september 2019 

Tijd 17:00 verzamelen 

Locatie Kamphuis Pax, Lille België 

Aantal bezoekers 45 (35 eerstejaars) 

Verslag Vrijdag zijn we om 17:15 vanuit Leiden vertrokken met de bus 

richting Lille. 19:30 kwamen we aan in het Kamphuis en konden we 

gelijk aanschuiven voor het eten dat al bereid was door ouderejaars 

die met de auto zijn gegaan. Deze avond hebben we nog 

kennismakingsspelletjes gedaan en uren bij het kampvuur gezeten. 

Zaterdag werden de eerstejaars wakker gemaakt voor de 

ochtendgymnastiek. ’s Middags hebben we nog andere spellen 

gespeeld en vooral verftwister was een groot succes. Zaterdagavond 

hadden we het ‘around the world’ spel in het bos en een feest met 

het thema ‘disco fever’. Zondagochtend hebben we heel het 

kamphuis weer schoon gemaakt en zijn we weer om 13:00 met de 

bus richting Leiden vertrokken. Het was een geslaagd weekend! 
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REISCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Anne van Egmond Voorzitter 

Lisa van Rompaey Secretaris 

Milene van der Geest Penningmeester 

Jet Huugen Extern 

Sanne Klarenbeek Algemeen lid / promotie 

Sarah Bozuwa Algemeen lid 

Julia Uitman Algemeen lid  

 

 

VERBINDING 

2. Door een grote variatie aan activiteiten aan te bieden tijdens de reis hebben we ervoor 

gezorgd dat de leden een goede band kregen met elkaar en ook met het land. Verder 

hebben we een link gelegd met de NGO Seagull en kunnen we hier misschien in de 

toekomst op voortbouwen en noemde ze ons al hun zustervereniging. 

3. Beide infoavonden hebben we zo ingericht dat de leden wat meer informatie kregen over 

Marokko en de mogelijkheid hadden om elkaar wat beter te leren kennen. 

 

 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Antropologisch relevante bestemming kiezen     

2. Verbindende activiteiten organiseren     

3. Informatieavonden organiseren      

4. Uitkomsten enquête vorige reis raadplegen en inzichten verwerken     

Structuur 

5. Duidelijke functieverdeling en erop toezien dat taken uitgevoerd worden     

6. Secretaris hoofdbeheerder e-mail Reiscommissie en let op AVG     

7. Reis goed oppakken en gestructureerd te werk gaan met plannen     

Identiteit 

8. Egaal en sterk front vormen als commissie naar de leden     

9. Vergaderingen laten plaatsvinden in leuke omgevingen     

10. Teambuilding binnen de commissie door informele activiteiten     

11. Commissie goed laten draaien en elkaar ondersteunen     
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STRUCTUUR 

7. Ondanks de vertraging en de bestemmings wissel hebben we in een korte tijd een hele 

interessante en memorabele reis neergezet en dat komt zeker door de structuur binnen 

de commissie. Iedereen was heel erg gemotiveerd en daardoor hebben we alsnog een 

goede planning en over het algemeen goed geregelde activiteiten neer kunnen zetten. 

 

IDENTITEIT 

9. We hebben vaak gewoon op het FSW vergadert omdat dat makkelijker was voor 

iedereen en we dan ook alles binnen handbereik hadden (het reisarchief e.d.). Tijdens de 

reis hebben we dit wel gedaan en hebben we vaak in restaurantjes of op terrasjes 

vergadert. 

11. Ondanks wat kleine spanningen hebben we goed samengewerkt en hebben we onze 

verschillen aan de kant kunnen zetten voor de reis. Ook hebben we elkaar zo goed 

mogelijk ondersteunt zowel tijdens het organiseren als op de reis zelf. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Reisbekendmakingsborrel 

Datum 14 november 2018 

Tijd 21:00  

Locatie De Hut van Ome Henne 

Aantal bezoekers 20 

Verslag Om 21u begon de borrel (itidrinks) in de Hut van Ome Henne. We 

begonnen de avond als een gewone borrel met drankjes en muziek. En 

toen kwam het moment om het filmpje waar Martín veel werk in heeft 

gestoken te tonen. Natuurlijk gaat nooit iets helemaal vanzelf en 

hadden we de eerste 10min geen geluid. Maar gelukkig is het toch 

gelukt en hebben we de 20 mensen die er waren kunnen verrassen 

met de bestemming, want iedereen vond het geweldig! En we gaan 

naar… Israël! 

Na het filmpje zijn er nog een paar tweede en derdejaars 

overgebleven, om nog lekker te borrelen en te kletsen. 

 

 

Reis informatieavond 1 

Datum 12 maart 2019 
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Tijd 19:00  

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 20 

Verslag Op 12 maart was het dan tijd voor de eerste infoavond voor de 

studiereis naar Marokko! Rond 19:00 verzamelde we bij de DES waar 

de reiscom al snacks had neergezet en de tafels had verplaatst. Op 

deze avond hebben we een documentaire gekeken over meisjes en 

vrouwen in het Hoge Atlasgebergte en daarna nog met z’n allen wat 

gedronken. Hier moest ook de eerste aanbetaling gedaan worden voor 

de reis. Voor wie daar zin in had was er na de infoavond nog een feest 

van het StOP waar we voor waren uitgenodigd. 

 

 

Reis informatieavond 2 

Datum 25 april 2019 

Tijd 20:00-22:00 

Locatie Café de Keyzer 

Aantal bezoekers 20 

Verslag Deze tweede infoavond hebben we deels gebruikt om alle 

belangrijke dingen over het vertrek en voor tijdens de reis te 

vertellen en ook hebben we de paklijst uitgedeeld. Verder heeft 

Jasmijn Rana ons verteld over haar eigen ervaringen in Marokko en 

heeft zij nog wat tips gegeven over hoe we ons het beste een houding 

konden geven. Om de leden nog wat beter met elkaar te verbinden 

had de reiscom een korte pubquiz in elkaar gezet en die werd in 

kleine groepjes gemaakt. Vervolgens ging een groot deel van de 

groep mee naar de Pauper Party: Sjonnie en Anita die door de 

Acticom werd georganiseerd. 

 

Reis  

Datum 25 mei – 2 juni 2019 

Tijd - 

Locatie Marokko 

Aantal bezoekers 31 
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Verslag Tijdens de studiereis van dit jaar zijn we naar het mooie Marokko 

afgereisd om hier een totaal andere cultuur te leren kennen. We 

begonnen in Marrakech, waar we ook de Ourika Valley in zijn 

getrokken voor een mooie klimtocht. Vervolgens zijn we naar Rabat 

gegaan waar we een goede band hebben opgebouwd met het NIMAR 

en de Nederlandse ambassade. En we eindigde in Fez, waar vanuit 

we ook naar het blauwe dorp Chefchauen zijn gegaan. Het was een 

hele gevarieerde reis met natuur, musea, spellen en contacten met 

een totaal andere cultuur. Al met al een zeer memorabele en 

interessante reis en iedereen heeft zich goed vermaakt. 

 

Reisreünie 

Datum 19 juni 2019 

Tijd 20:00 

Locatie De Eeuwige Student 

Aantal bezoekers 25 

Verslag Net iets meer dan twee weken na de reis had de reiscom een 

reisreunie in elkaar gezet. Naast lekkere snacks en de gezelligheid 

van de groep werden de winnaars van de spellen tijdens de reis 

bekend gemaakt. Verder hebben we nog een laatste potje 

Weerwolven gedaan om de reis helemaal in stijl af te sluiten. 
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SURVIVALCOMMISSIE 

 

Commissieleden Functie  

Veronie Rouschop Voorzitter 

Jentje Zaal Secretaris 

Manon Delhaas Penningmeester 

Linde Voorend Promotie 

Mark Lindenberg Spellen en Thema 

Eva Loeve Intern 

Kirsten Barink Extern 

 

 

VERBINDING 

1. Om het weekend leuker te maken voor het bestuur hebben wij er voor gekozen het 

bestuur zo weinig mogelijk in te lichten over de inhoud van het weekend. Met een grote 

commissie hadden we de hulp van het bestuur vrijwel niet nodig en op deze manier kon 

het bestuur de verrassingen van het weekend zelf ervaren. 

2. Er is een promotieagenda gemaakt en er is gepromoot bij verschillende jaren, waardoor 

er leden van verschillende jaarlagen zijn meegegaan naar het weekend. 

3. Het commissie-uitje in februari zorgde voor een gezellige sfeer binnen de commissie die 

het hele jaar behouden bleef. 

BELEIDSPLAN, STATUS HALFJAARLIJKSE ALV 

Verbinding 

1. Communicatie tussen bestuur en commissie     

2. Samenwerken met en promoten bij verschillende jaarlagen     

3. Verbinding in de commissie ondanks 1 activiteit organiseren     

4. Open houding tijdens het weekend     

Structuur 

5. Planning als leidraad     

6. Extra functie toegevoegd en strakke taakverdeling     

7. Weekend tijdig plannen     

8. Reflecteren tijdens de vergadering      

Identiteit 

9. Gezelligheid tijdens het weekend     

10. (Antropologisch) thema koppelen aan het weekend     

11. Rekening houden met wensen van iedereen     
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STRUCTUUR 

8. Tijdens een laatste reflectievergadering werd er besproken wat er goed ging en wat er 

beter kon. 

 

IDENTITEIT 

10. Met het thema ‘Ititopia’ kon er ervaren worden hoe het is om een nieuwe samenleving op 

te moeten starten. Aan het einde van het weekend werd gevraagd wat men merkte aan 

het gedrag van de groep terwijl dit antropologische verschijnsel plaats vond. 

 

Survivalweekend 

Datum 3 t/m 5 mei 2019 

Tijd -  

Locatie Hamont-Achel, België 

Aantal bezoekers 18 

Verslag Voor dit weekend was onwijs slecht weer voorspeld, maar toch 

weerhield dat een aantal fanatieke kampeerders niet van meegaan 

naar het Survivalweekend. Vrijdagmiddag vertrokken er 

verschillende etappes richting het grasveld in België. Met het oog op 

een weekend stevig kamperen werd er een stevig pasta maaltje 

geserveerd, waarna het thema ‘Ititopia’ werd uitgelegd. De wereld zou 

vergaan en verschillende teams moesten dit weekend gaan uitvechten 

wie dit zou gaan overleven. Het weekend draaide om echt survivallen, 

waarbij de behoefte in de struiken werd gedaan en de boodschappen 

in het bos verstopt waren en gezocht moesten worden bij elke 

maaltijd. Ook tijdens de spellen kon er voedsel gewonnen worden, 

maar ook veren. Het team met de meeste veren zou een prijs winnen. 

Vrijdagavond brandde het kampvuur al snel en werden er 

teamtotems gesneden uit houtblokken. Na een koude nacht scheen de 

zaterdagochtend zon volop tijdens het ontbijt, waarna het 

chaosparcours werd gespeeld. ’s Middags vond de beruchte veiling 

plaats, waar met veren fanatiek geboden werd op onbekende 

producten. Dit bleek te gaan om voedsel, teamgenoten of voordeel bij 

komende spellen. Het voedselkwartet werd daarna gespeeld in de 

nieuwe teamsamenstelling, om het avondeten bij elkaar te 

sprokkelen. Om 20.00u werd een prachtig herdenkingsvuur gestookt. 
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’s Avonds werd er een uitgebreid avondspel gespeeld, waarbij in een 

groot veld met hoog gras opdrachten moesten worden uitgevoerd 

door de teams, die werden gegeven door de commissieleden. Deze 

representeerden allemaal een volk wat ook de ondergang van de 

aarde had overleefd. Er werd flink wat participerende observatie 

toegepast met deze groepen; zoals echte antropologen. Opdrachten 

van deze volkeren leverde een puzzelstuk op, die kon worden 

gestolen door de dief die door het veld heen rende. Wie de 

puzzelstukken had verzameld, kon de pijl en boog in elkaar zetten en 

de appel van de totem schieten. ’s Nachts was het wederom koud, 

waardoor het kampvuur goed van pas kwam. De zondag werd 

gebruikt om op te ruimen en ’s middags te genieten van een 

afscheidsdiner in het restaurant naast het veld. De stinkende 

kampeerders trokken terug naar huis met een rugzak vol met nieuwe 

ervaringen, maar vooral een weekend waarin lekker is uitgerust en is 

genoten van de rustige omgeving. 
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LASSA 

 

Bestuursleden Functie  

Tessa Buiting Voorzitter 

Lieven Scheepers Secretaris 

Amber Tolboom Penningmeester 

Ellen van Werkhoven Commissaris PR 

Kira Nijland Algemeen lid 

Jitse de Vriend Algemeen lid 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Pubquiz 

Datum 12 november 2018 

Tijd 19:30 – 23:00  

Locatie Café ’t Pandje, Utrecht 

Aantal bezoekers 14 

Verslag De eerste activiteit van LaSSA is een jaarlijks terugkomende pubquiz 

in Utrecht. Deze werd goed ontvangen door leden van alle 

verenigingen. De pubquiz bestond uit een aantal antropologische 

vragen en vragen over de algemene kennis van leden. Na de quiz vond 

er een borrel plaats met vrijwel alle aanwezigen, wat zorgde voor 

extra contact tussen de verschillende verenigingen. Gezien de relatief 

hoge opkomst van eerstejaars op de pubquiz ten opzichte van andere 

jaren bleek dat de promotie van de LaSSA zijn vruchten heeft 

afgeworpen. Het bleek dat veel eerstejaars tot op zekere hoogte 

wisten wat de LaSSA inhoudt. 

 

 

Excursie 

Datum 4 februari 2019 

Tijd 15:30 – 18:00  

Locatie Black Archives Amsterdam 

Aantal bezoekers 21 

Verslag De LaSSA-excursie van dit jaar vond plaats bij de Black Archives in 

Amsterdam. De middag begon met een lezing van Mitchell Esajas over 
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het archief, de collecties die aanwezig zijn en waar ze vandaag komen. 

Onderwerpen zoals Malcom X, zwarte piet en Surinaamse 

geschiedenis kwamen allemaal aan bod. na de lezing nam Mitchell ons 

mee naar de expositie ‘Verhalen van Surinamers in Nederland’. Na de 

expositie zijn we met z’n allen een biertje gaan drinken. 

 

Antropoloopbaan 

Datum 23 april 2019 

Tijd 17:00 – 19:00  

Locatie RAINfoundation Amsterdam 

Aantal bezoekers 17 

Verslag In het jaar 2018-2019 is het helaas niet gelukt om meerdere bedrijven 

te regelen. Wij zijn dit jaar langsgegaan bij RAINfoundation in 

Amsterdam. Hier heeft een antropoloog veel verteld over zijn rol in 

het bedrijf en de doelen die zij hebben. Het was een erg interessante 

dag, maar het gesprek was vrij eentonig. 

 

Congres 

Datum 9 mei 2019 

Tijd 10:00 – 13:00  

Locatie CREA Amsterdam 

Aantal bezoekers 75 

Verslag Dit jaar vond het congres plaats op 9 mei 2019 van 10:00 tot 13:00 en 

betrof het thema; ‘Waarom de wereld antropologen nodig heeft’. Het 

congres vond plaats in CREA Amsterdam. Op het congres spraken 

Danielle Braun, corporate antropoloog en oprichter van de academie 

voor organisatiecultuur en Menno van der Bos, antropoloog en 

journalist bij onder andere Vice. Daarnaast gaf Marije  een workshop 

over vaardigheden die je op de been helpen in je latere loopbaan. 

Uiteindelijk waren er zo’n 75 aanwezigen wat een verbetering was 

ten opzichte van het jaar hiervoor en was het niet nodig om entree te 

vragen. 

 

Liftweekend 

Datum 17 mei t/m 19 mei 2019 
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Tijd Verschillend  

Locatie Hannover, Duitsland 

Aantal bezoekers 20 

Verslag Het liftweekend vond plaats in het weekend van 17/18/19 mei 2019. 

We vertrokken de vrijdag om verschillende tijden in alle steden en 

iedereen was optijd aangekomen. De bestemming was Hannover. De 

groep kon het goed met elkaar vinden. Doordat de groep wat kleiner 

was (20 van de 30 plekken) zijn er veel dingen samen ondernomen, 

wat de sfeer ten goede kwam. Op zondag is iedereen op eigen houtje 

na het uitchecken weer naar huis gegaan. Tijdens het weekend zelf 

hebben wij op zaterdag een picknick in het stadspark georganiseer en 

hebben we zelf een  kroegentocht in elkaar gezet, waarbij we één 

drankje voor iedereen hebben betaald. Dit beviel goed omdat de 

groep elkaar zo beter leerde kennen. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

Het Financieel Jaarverslag zal na de Wissel Algemene Ledenvergadering te zien zijn op: 

www.itiwana.org – over ons – verslagen en beleid – Bestuur XXVI, 2018-2019. 

 

http://www.itiwana.org/

