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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van het Kandidaat-bestuur 2007 van Studievereniging ConcepT.
Met dit beleidsplan wordt er weer een nieuw hoofdstuk gecreëerd in de geschiedenis van
Studievereniging ConcepT. Na een wat ongewoon traject is er ook dit jaar weer een zeer
gevarieerd maar zeker ook gemotiveerd Kandidaat-bestuur gevonden. Bestaand uit een
groep van zes personen, die zich het komende jaar gaan inzetten om de vereniging op een
professionele en plezierige manier te leiden.
In het betreffende beleidsplan zal u opvallen dat er dit jaar wederom is gekozen voor de
vernieuwde opzet, die door Bestuur 2006 is geïntroduceerd. Naar advies van deze
voorgangers hebben wij besloten de opzet dit jaar te behouden, om zo de functionaliteit van
het plan te verbeteren. Het is dan ook zo opgebouwd dat er een zeer duidelijke structuur zit
in het ontstaan en de ontwikkeling van de beleidsdoelstellingen.
.
Dit plan zou niet voor u gelegen hebben zonder de hulp van een aantal kundige adviseurs.
Ten eerste behoren daartoe de huidige Bestuursleden, Bas Klaver, Harm Gerrit Nomden,
Daan Mestrum, Rick Noordink, Alexander Leicher en Niels Fikse. Deze willen wij bedanken
voor hun tomeloze inzet tijdens het inwerken van de Kandidaat-bestuursleden en hun
ondersteuning bij het schrijven van dit plan. Ten tweede en tevens even belangrijk willen we
Daan Bol, Harold Topper, Joost Kampstra en Lieuwe Krol als Raad van Advies bedanken
voor hun waardevolle bijdrage aan het tot stand komen van dit plan.
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M.C. Wolbers
D.R. van Putten

Kandidaat-voorzitter
Kandidaat-secretaris
Kandidaat-penningmeester
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1

Inleiding

Terwijl het beleid werd geschreven en de Kandidaat-bestuursleden werden ingewerkt, werd
het voor het Kandidaat-bestuur duidelijk dat zij er trots op mogen wezen dat zij naar voren
zijn geschoven om komend jaar S.V. ConcepT te besturen. Op dit moment worden de 15
commissies die S.V. ConcepT rijk is bemand door ruim 100 actieve leden en dragen op deze
manier bij aan gezellige en professionele uitstraling van S.V. ConcepT
Het Kandidaat-bestuur hoopt hierbij aan mee te mogen dragen en op deze manier een nieuw
en mooi hoofdstuk toe te voegen aan de geschiedenis van S.V. ConcepT. In dit beleidsplan
worden de plannen voor S.V. ConcepT van komend jaar beschreven.
In hoofdstuk 2 wordt de positie van S.V. ConcepT in 3 niveau’s beschreven. Vervolgens
worden in hoofdstuk 3 de sterke en zwakke punten van S.V. ConcepT benoemd met de
daarbij horende verbeteringen die het Kandidaat-bestuur in gedachte heeft. Deze worden
vervolgens in beleidsdoelstellingen geformuleerd die daarna in hoofdstuk 4 worden
uitgewerkt in concrete acties. Op deze manier wordt het denktraject van het Kandidaatbestuur op heldere wijze beschreven en is het duidelijk hoe de aangekaarte punten worden
verbeterd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 het ondersteunende financiële beleid toegelicht.
Hierin is het beleid en de begroting van komend jaar te vinden.
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2

Positie S.V. ConcepT

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven wat de positie van S.V. ConcepT op dit moment is.
Hierin worden de sterke en zwakke punten van de vereniging naar voren gehaald, zodat
hieruit vervolgens de beleidsdoelstellingen voor komend jaar kunnen worden geformuleerd.

2.1

Micro-omgeving: Vereniging

In 1990 is S.V. ConcepT opgericht om de belangen te behartigen van de student Civiele
Techniek. Op dit moment houden ruim 100 leden de vereniging draaiende waarbij vooral de
studenten uit de eerste drie studiejaren de commissies bemannen en daarnaast meedoen
aan de activiteiten die georganiseerd worden door S.V. ConcepT. Het afgelopen jaar hebben
25 eerstejaars plaatsgenomen in diverse commissies. De studiereis heeft aangetoond dat
ook masterstudenten actief zijn bij de vereniging. De reis naar India is zowel voor de
commissie als voor de deelnemers succesvol verlopen. Het afgelopen jaar is de uitstraling
van S.V. ConcepT naar buiten toe verbeterd door veranderingen in de
informatievoorzieningen. Samen met de mediacommissie heeft het Bestuur een nieuwe
website ontworpen die er professioneler uitziet en er zijn extra toepassingen bij gekomen.
Daarnaast is de opzet van het verenigingsblad ConcepTueel vernieuwd. Het afgelopen
Bestuur heeft samen met de betreffende commissie het blad een nieuwe lay-out gegeven en
de inhoudelijke uitstraling is verbeterd.
Het afgelopen jaar is ook de indeling van de ConcepT-kamer veranderd, zodat de kamer een
gezelligere sfeer heeft gekregen. Ondertussen blijft het voor de mensen nog steeds mogelijk
om achter een computer te werken.

2.2

Meso-omgeving: Opleiding en Universiteit Twente

In 2006 heeft S.V. ConcepT, net als voorgaande jaren, een goed contact onderhouden met
de opleiding Civiele Techniek. De evaluatie van het onderwijs en de samenwerking met
betrokkenen wordt vanuit de opleiding als positief ervaren. Het voornaamste contact verliep
via de opleidingsdirecteur dhr. Van Lieshout en de studieadviseuse mw. De Kiewit, maar ook
met de vakgroepen is intensief contact onderhouden.
Buiten de opleiding heeft S.V. ConcepT in de vorm van het Overleg Studieverenigingen laten
zien dat het een initiatiefrijke vereniging is die daarnaast ook het initiatief neemt bij de uitvoer
van de ideeën. Het contact met de Student Union is het afgelopen jaar matig geweest, maar
door huisvestingproblematiek en de Career Portal is in dit contact echter geïnvesteerd.

2.3

Macro-omgeving: Bedrijfs- en economische situatie

De positieve ontwikkeling op het binnenhalen van sponsorgelden is te verklaren aan de
positieve veranderingen in het bedrijfsklimaat. Daarnaast hebben ook de veranderingen op
extern gebied hun effect gehad op de binnengehaalde sponsoring. Aan het eind van 2006
blijft het klimaat in de civieltechnische sector zich verbeteren en zal zich naar alle
waarschijnlijkheid ook in 2007 voort blijven zetten.
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3

Beleidsdoelstellingen

In dit hoofdstuk wordt per niveau aangegeven wat de sterke en zwakke punten zijn van de
vereniging. Hieruit kunnen vervolgens de gewenste verbeteringen en veranderingen worden
geformuleerd, die het Kandidaat-bestuur zich ten doel stelt.

3.1

Micro-omgeving: Vereniging

Het afgelopen jaar is de website volledig vernieuwd door de secretaris en de
mediacommissie. Zo heeft de site een professionelere lay-out gekregen en is de indeling van
de site overzichtelijker. Met behulp van een Content Management Systeem is het voor de
commissies mogelijk om zelf informatie op de website te plaatsen. Daarnaast is het nu voor
leden mogelijk om gebruik te maken van extra toepassingen op de website zodat er nu een
poll kan worden ingevuld, gereageerd kan worden op de roddelpagina en een mening
gegeven kan worden op de stellingen op het forum. Op dit punt wordt de website daarom
vooral gebruikt als intern promotiemiddel voor activiteiten vanuit S.V. ConcepT. Het
Kandidaat-bestuur heeft echter gemerkt dat de toegankelijkheid van de website nog te
wensen overlaat en dat op deze manier te weinig mensen worden bereikt. Voor de nietregelmatige bezoeker komt de website druk over en informatie is niet snel te vinden. Verder
staat er te weinig informatie op de site voor niet-leden, zoals studiezoekers en bedrijven,
zodat er gekeken zal worden naar de mogelijkheid om ook aan de vraag van deze
bezoekers te voldoen.
Op dit moment zijn ruim 100 leden actief bij S.V. ConcepT, die verdeeld zijn over 15
commissies, die de vereniging draaiende houden. De communicatie tussen de
commissieleden en de commissies is echter niet optimaal. De uitwisseling van informatie
verloopt vaak via meerdere kanalen, zodat een duidelijk overzicht van deze informatie
ontbreekt. Daarnaast is het contact- en registratiesysteem ContacT niet praktisch ingedeeld.
Het systeem is daardoor niet up-to-date, zodat het lastig is om mee te werken en een
overzicht te vinden in deze contacten. Het Kandidaat-bestuur wil het mogelijk maken om
deze informatie digitaal te kunnen bereiken, zodat bestanden en gegevens altijd bereikbaar
zijn.
Het verenigingsblad ConcepTueel is dit jaar van opzet veranderd. Er is gekozen voor een
professionelere uitstraling en met een meer informatieve inhoud. Deze ontwikkeling wordt
door het Kandidaat-bestuur als positief gezien en vastgehouden. Er is hierdoor echter minder
ruimte voor verenigingsnieuws, en ludieke stukken worden uit de ConcepTueel geweerd. Dit
betekent dat de relaties tussen de verschillende informatievoorzieningen vanuit S.V.
ConcepT zijn veranderd. Het Kandidaat-bestuur heeft als doel gesteld om een duidelijke
afstemming in de informatievoorziening voor de leden te maken.
De promotie van activiteiten van S.V. ConcepT wordt vooral gedaan door middel van posters
en mond-tot-mondreclame. Bij grote activiteiten wordt er ook gebruik gemaakt van flyers om
leden te overtuigen om deel te nemen aan de activiteiten. Een algemene opzet/opmaak is
voor posters en flyers van S.V. ConcepT niet te herkennen. Om deze reden is het vaak niet
duidelijk dat het om een activiteit gaat die door S.V. ConcepT is georganiseerd. Met behulp
van standaardisering van de promotiemiddelen wil het Kandidaat-bestuur aan de leden
duidelijk maken dat het om een activiteit van S.V. ConcepT gaat en dat hierdoor ook meer
leden deelnemen aan de activiteiten.
De ConcepT-kamer straalt net als de vereniging zelf gezelligheid uit. Veel leden komen in
pauzes en vrije uren koffie drinken en bijpraten. Daarnaast is het ook mogelijk voor de leden
om achter een computer te werken. Dit gebeurt echter in de kamer waar ook de gezelligheid
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en de drukte is. Hierdoor is het niet mogelijk om rustig en effectief te werken. Om deze reden
wil het Kandidaat-bestuur de capaciteit van de ConcepT-kamer vergroten en een ruimte
creëren waar leden ongestoord kunnen werken.
De borrelkelder ‘Beneden Peil’ wordt vooral gebruikt bij de borrels op donderdagmiddag door
de studieverenigingen ConcepT en Paradoks. Daarnaast wordt de ruimte ook gebruikt voor
afstudeerborrels, terwijl de rest van de week de kelder niet gebruikt wordt. Het Kandidaatbestuur heeft als doel gesteld om deze ruimte multifunctioneel te maken, zodat deze ook kan
worden gebruikt voor andere doeleinden wanneer er geen borrel wordt gehouden.
Voorgaande jaren is geprobeerd masterstudenten meer te betrekken bij S.V. ConcepT.
Deels door activiteiten gericht op masterstudenten te organiseren, maar ook
masterstudenten actief te krijgen binnen de vereniging. De achterliggende gedachte was dat
ConcepT een vereniging is voor bachelor- én masterstudenten Civiele Techniek. Het
Kandidaat-bestuur is het met deze achterliggende gedachte eens, maar constateert dat tot
op heden dit beleid niet tot de bevredigende resultaten heeft geleid. Daarom wil het
Kandidaat-bestuur onderzoeken welke relatie van toepassing is tussen S.V. ConcepT en
masterstudenten en hoe deze relatie het beste kan worden ingevuld.
Op dit gebied zijn de volgende beleidsdoelstellingen te formuleren:
1.
Verbeteren informatievoorzieningen

•
•
•
•
2.

Website toegankelijker maken
Onderlinge communicatie bevorderen
Afstemming van informatievoorzieningen
Standaardisering promotiemiddelen

Gebruik verenigingsruimten verbeteren

•

Capaciteit verenigingskamer vergroten
Multifunctioneel gebruik borrelkelder

3.

•
Onderzoek naar verenigingsrelatie met masterstudenten

3.2

Meso-omgeving: Opleiding en Universiteit Twente

De laatste jaren heeft S.V. ConcepT zich actief ingezet bij het Overleg Studieverenigingen.
Deze lijn wil het Kandidaat-bestuur voortzetten. Vanwege de grote invloed van dit orgaan, wil
S.V. ConcepT een actieve rol vertegenwoordigen in dit orgaan. Zo zijn er nog meer
organisaties binnen de UT, waarop S.V. ConcepT invloed kan uitoefenen en waar de
vereniging baat bij kan hebben. Een voordeel van een betere samenwerking is onder meer
kennisuitwisseling. Het kan ook leiden tot een ingang bij bedrijven voor sponsoring, lezingen
en excursies. Daarnaast kan een betere samenwerking leiden tot vermindering van onnodig
werk. Momenteel heeft S.V. ConcepT minimaal contact met de meeste van deze
organisaties. Een doelstelling van het Kandidaat-bestuur is dan ook het intensiveren van het
contact met UT gerelateerde organisaties.
Op het gebied van onderwijs vinden er momenteel veel veranderingen plaats. Het
Kandidaat-bestuur is van mening dat deze veranderingen niet ten kosten mogen gaan van
de kwaliteit van de opleiding. Om deze reden is de studievereniging naar haar leden verplicht
om een actieve rol te spelen bij het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. S.V.
ConcepT hecht echter ook veel belang aan de mening en visie van haar leden. Daarom zal
er gekeken worden hoe de inbreng van de leden kan zijn bij het waarborgen van de
onderwijskwaliteit.
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Uit dit gegeven zijn de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:
4.
Intensiveren contact met UT-gerelateerde organisaties
5.
Bewaken van de onderwijskwaliteit
• Nieuw evaluatieprogramma
• Discussiegroep vormen
• Evalueren studentenmentoraat

3.3

Macro-omgeving: Bedrijfs- en economische situatie

Afgelopen jaar was er een nauwe samenwerking tussen de Functionaris Externe
Betrekkingen en de Voorzitter. Dit beleid willen het Kandidaat-bestuur ook komend jaar
doorzetten. Met behulp van deze samenwerking kunnen de Functionarissen Externe
Betrekkingen van de commissies meer worden begeleid, waardoor zij beter kunnen
functioneren. De Voorzitter is het meest betrokken met de externe relaties en is binnen het
Kandidaat-bestuur op extern gebied de meest geschikte persoon om de Functionaris Externe
Betrekkingen te ondersteunen.
Vervolgens wil het Kandidaat-bestuur de relatie van S.V. ConcepT met de externe contacten
evalueren. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheid om vraag en aanbod van
bedrijven en S.V. ConcepT zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Geprobeerd wordt om
vanuit het bedrijfsleven respons te krijgen over de verwachtingen en mogelijkheden bij
sponsoring.
Tenslotte wordt er een evaluatie gemaakt van het functioneren van de Functionarissen
Externe Betrekkingen binnen de verschillende commissies. Het Kandidaat-bestuur wil de
Functionarissen Externe Betrekkingen meer begeleiden en trainen bij het benaderen van
bedrijven.
De beleidsdoelstelling die hieruit voorvloeit, luidt als volgt:
6.
Evaluatie functioneren Externe Betrekkingen
• Evaluatie contact met bedrijven
• Evaluatie externenfunctionarissen binnen S.V. ConcepT
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4

Concretisering beleid

In dit hoofdstuk zullen de beleidsdoelstellingen die in het vorige hoofdstuk zijn geformuleerd
worden geconcretiseerd met behulp van beleidspunten. Op deze manier is het duidelijk hoe
het beleid zal worden doorgevoerd.

4.1

Verbeteren informatievoorzieningen

4.1.1 Website toegankelijker maken
De website van S.V. ConcepT is in 2006 volledig vernieuwd door het Bestuur en de
mediacommissie. De lay-out van de site is veranderd en er zijn extra toepassingen op de site
gekomen. Daarnaast is het voor de leden ook mogelijk om zich in te schrijven voor
activiteiten. Qua toegankelijkheid wil het Kandidaat-bestuur de website verbeteren. Er zal
hierbij worden gekeken naar een logischere indeling van de website. Hierdoor is het ook voor
de niet-regelmatige bezoeker mogelijk om snel de gewenste informatie te vinden. Verder wil
het Kandidaat-bestuur dat de website een centrale plek krijgt bij de student Civiele Techniek.
Hierbij valt te denken aan een portal waarbij de student kan inloggen voor studie
gerelateerde zaken, op de hoogte wordt gehouden van civieltechnische projecten en wordt
geïnformeerd over activiteiten bij S.V. ConcepT. Op deze manier zal de website
interessanter worden voor zowel de actieve leden als de niet-actieve leden.

4.1.2 Onderlinge communicatie bevorderen
Om de communicatie tussen commissieleden te verbeteren wordt er gekeken naar de
mogelijkheid om een digitale werkplaats te creëren op de website. Op deze manier kunnen
de leden via een centrale plek communiceren en wordt het overzicht behouden. Het
Kandidaat-bestuur ziet de volgende functies als mogelijkheden die in de website kunnen
worden geïmplementeerd:
• FTP-pagina van de commissie
• Lijst met actiepunten
• Aanpassen van commissiepagina
• Commissieforum
Daarnaast zal het archief van S.V. ConcepT worden gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen
draaiboeken voor commissies online worden geplaatst en wordt de houdbaarheid van
andere documenten gewaarborgd. Deze zullen namelijk op meerdere servers worden
geplaatst, zodat er altijd meerdere exemplaren bestaan.
Verder wil het Kandidaat-bestuur het huidige contact- en registratiesysteem ContacT
evalueren. Op dit moment is het programma niet praktische ingedeeld en is het lastig om
mee te werken, zodat de gegevens in het systeem vaak ook niet up-to-date zijn. Om deze
reden zal er gekeken worden of dit systeem moet worden aangepast of dat er een nieuw
systeem moet komen. Op deze manier kunnen de functionarissen extern het overzicht
behouden en zal de samenwerking tussen de functionarissen bevorderd worden.

4.1.3 Afstemming van informatievoorzieningen
Doordat het afgelopen jaar de opzet van de ConcepTueel is veranderd, heeft dit ook
gevolgen voor de andere informatievoorzieningen. Het Kandidaat-bestuur wil richtlijnen gaan
opstellen betreffende de informatievoorziening naar studenten. Op dit moment zijn de
Tweewekelijkse mail, de website, de Brug en de ConcepTueel de informatievoorzieningen
vanuit S.V. ConcepT. De eerste twee zullen komend jaar worden gebruikt om de leden te
informeren over activiteiten. De Tweewekelijkse mail zal de leden op de hoogte stellen van
alle activiteiten, terwijl op de website alleen de grotere activiteiten worden vermelden. In de
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Brug zullen grotendeels de activiteitenverslagen en het verenigingsnieuws verschijnen,
terwijl in de ConcepTueel alleen verslagen over de grotere activiteiten worden vermeld. Door
deze afstemming wordt voorkomen dat nieuws niet wordt gepubliceerd, of dat leden
overspoeld worden met informatie vanuit de verschillende informatievoorzieningen.
Daarnaast zorgen de richtlijnen ervoor dat er een duidelijke verdeling van de informatie komt,
zodat hierin het overzicht bewaard blijft.

4.1.4 Standaardisering promotiemiddelen
Om activiteiten meer te promoten zullen de promotiemiddelen worden gestandaardiseerd,
zodat het duidelijk is dat het om een activiteit gaat vanuit S.V. ConcepT. De posters en flyers
zullen een vaste opbouw krijgen, maar er blijft plaats over voor eigen invulling vanuit de
commissie. Daarnaast zal ieder soort activiteit een eigen kleur krijgen, zodat het voor de
leden snel duidelijk is om wat voor activiteit het gaat.

4.2

Gebruik verenigingsruimten verbeteren

4.2.1 Capaciteit verenigingskamer vergroten
Het Kandidaat-bestuur wil de capaciteit van de verenigingskamer vergroten. Er wordt
daarom gekeken naar een andere indeling van de verenigingskamer. De huidige
‘Bestuurskamer’ wordt een nieuwe werkruimte die ook door commissies kan worden
gebruikt. Omdat deze ruimte redelijk afgesloten is, worden mensen hier niet gestoord tijdens
hun werk. Voor gebruik van deze ruimte zijn er extra computers nodig. Een deel van de
computers in de grote kamer zal daarom verhuizen naar de kleine kamer. Er zullen echter
nog enkele computers in de grote kamer blijven staan i.v.m. kortdurende bezigheden achter
de computer. Door deze verandering ontstaan er betere werkplekken voor commissieleden.
Tevens zullen er nieuwe computers worden aangeschaft, aangezien er enkele zijn
afgeschreven. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om laptops te kopen. Een nadeel
is dat laptops diefstalgevoelig zijn. In overleg met de mediacommissie zal gekeken worden
naar de beste oplossing hiervoor.
Omdat computers uit de grote kamer naar de kleine kamer gaan, is er meer ruimte in de
grote kamer voor de gezelligheid. Er kan gekeken worden naar een extra of vergrote zithoek
en eventueel extra banken.

4.2.2 Multifunctioneel gebruik borrelkelder
De borrelkelder wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor borrels. Wanneer er geen borrels zijn,
wordt deze ruimte niet gebruikt. Het Kandidaat-bestuur wil kijken of deze ruimte efficiënter
benut kan worden. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden om er een
multifunctionele werkplek van te maken. Dit moet echter wel zo zijn, dat het redelijk
eenvoudig omgebouwd kan worden tot borrelkelder en werkplek. Er wordt door het
Kandidaat-bestuur gedacht aan werkplekken voor laptops in de borrelkelder. Studenten
kunnen ook gemakkelijk hun eigen laptop meenemen om daar te gaan werken. Wanneer
een student gebruik maakt van een ConcepT-laptop, zal deze verantwoordelijk zijn voor de
laptop.

4.3

Onderzoek naar verenigingsrelatie met masterstudenten

Het Kandidaat-bestuur wil met masterstudenten gaan overleggen welke mogelijkheden S.V.
ConcepT voor hen kan bieden. Hiervoor wil het Kandidaat-bestuur masterstudenten
selecteren die representatief zijn voor de gehele groep. Met deze selectie zal verder worden
besproken in welke aspecten masterstudenten al dan niet geïnteresseerd zijn. Naar
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aanleiding van dit onderzoek wordt bepaald welke richting de relatie van masterstudenten en
ConcepT op gaat en welke richting wenselijk zou zijn.

4.4

Intensiveren contact met UT-gerelateerde organisaties

Intensivering van de relatie met andere organisaties kan veel voordelen opleveren. Deze
voordelen lopen uiteen van kennisuitwisseling tot het organiseren van lezingen.
Civieltechnisch gerelateerde organisaties, zoals de alumnivereniging ConcreeT en KIVI
NIRIA, kunnen S.V. ConcepT toegang bieden tot bedrijven. Daarnaast is contact met
alumniverenging ConcreeT van belang i.v.m. masterstudenten die op het punt staan af te
studeren. Alumnivereniging ConcreeT kan via S.V. ConcepT mogelijkheden bieden aan deze
studenten.
Door een betere samenwerking met organisaties van de UT, zoals de Student Union en
andere studieverenigingen, kan S.V. ConcepT kennis uitwisselen en efficiëntievoordelen
opleveren. Echter zijn er meer organisaties binnen en buiten de UT waarmee S.V. ConcepT
samen kan werken. Vaak is het bestaan of de samenwerkingsmogelijkheden van dergelijke
organisaties onbekend. Door een betere samenwerking kan dit uiteindelijk werk besparen
en voordelen opleveren.

4.5

Bewaken van de onderwijskwaliteit

4.5.1 Nieuw evaluatieprogramma
Momenteel vindt de vakevaluatie plaats via e-mail. De kwaliteitszorgwerkgroep wil de
mogelijkheid voor een nieuw evaluatieprogramma onderzoeken. Het evaluatieprogramma
komt van de faculteit Informatica. Daar is men erg tevreden over het programma. Er wordt
gekeken of het systeem, met de nodige aanpassing, ook geschikt is voor onze faculteit. Voor
de zomer wordt er een pilot uitgevoerd. De Functionaris Onderwijs neemt deel aan de
ontwikkeling en invoering van dit nieuwe evaluatieprogramma.

4.5.2 Discussiegroep vormen
Om de leden van S.V. ConcepT meer te betrekken bij het onderwijs, wil S.V ConcepT
discussiebijeenkomsten organiseren. Hierbij moet gedacht worden aan discussies die
betrekking hebben op de opleiding, zodat op deze manier de discussie vakoverstijgend kan
werken. Er kan gedacht worden aan een geselecteerde groep of een open
discussiebijeenkomst. Het is natuurlijk van belang dat deze bijeenkomsten goed bezocht
worden door studenten uit verschillende jaren. Het moet dus een afspiegeling zijn van de
opleiding. Daarnaast moet de promotie van dergelijke bijeenkomsten goed zijn, zodat er een
grote opkomst is.

4.5.3 Evalueren studentenmentoraat
Het studentmentoraat wordt nu twee jaar uitgevoerd. S.V. ConcepT wil onderzoeken of het
studentmentoraat wel nut heeft. Er moet gekeken of een dergelijk middel wel voldoende
rendement heeft en of de studenten het als nuttig ervaren.

4.6

Evaluatie functioneren Externe Betrekkingen

4.6.1 Evaluatie contact met bedrijven
Afgelopen jaar is er meer aandacht besteed aan het functioneren van de Functionaris
Externe Betrekkingen binnen S.V. ConcepT. Daarbij heeft de FEB zich voornamelijk gericht
op het volledig benutten van de beschikbare markt voor sponsormogelijkheden. Het
benaderen van de nieuwe sponsorbronnen is iets wat al jaren door elke nieuwe FEB op zijn
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eigen manier wordt ingevuld. Dit lijkt in eerste instantie een goede ontwikkeling, omdat dit de
creativiteit van het proces bevordert. Er bestaat echter onduidelijkheid over de waardering
vanuit het bedrijfsleven voor deze gang van zaken. In de voorgaande jaren is er minder
aandacht besteed aan de wensen vanuit het bedrijfsleven. Om duidelijke inzichten te krijgen
in deze wensen, zal er een evaluatie moeten plaatsvinden. Hier moet allereerst duidelijk naar
voren komen, waar de wensen vanuit het bedrijfsleven liggen ten opzichte van sponsoring.
Ten tweede zal er een optimale manier moeten worden gevonden om de sponsorbronnen
volledig te kunnen benutten. Deze evaluatie zal voor de zomervakantie worden uitgevoerd,
zodat er een weloverwogen advies voor het hierop volgende jaar kan worden uitgebracht.

4.6.2 Evaluatie externenfunctionarissen binnen S.V. ConcepT
Het bedrijfseconomische klimaat is het afgelopen jaar flink aangetrokken. Daardoor waren
bedrijven gewilliger tegenover sponsoring dan de jaren ervoor. Vermoedelijk trekt deze lijn
zich ook dit jaar door. Het Bestuur van 2006 heeft op deze nieuwe situatie moeten inspelen.
Nu is het moment om zo goed mogelijk van dit bedrijfseconomische klimaat te profiteren en
te leren van het afgelopen jaar. Daarom gaan we het functioneren van de Functionarissen
Externe Betrekkingen binnen de commissies van S.V. ConcepT evalueren en waar mogelijk
verbeteren. De Functionaris Externe Betrekkingen en de Voorzitter zullen zich onder andere
richten op meer begeleiding, training en intensievere communicatie met de Functionarissen
Externe Betrekkingen binnen de commissies. Met deze intensieve samenwerking kunnen
meer bedrijven worden onderhouden en kan er optimaal geprofiteerd worden van het
bedrijfseconomische klimaat.
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5

Financieel beleid

5.1

Algemeen

Naar aanleiding van de afrekening van afgelopen jaar, zijn enkele posten op de begroting
aangepast. Er zijn bij organisatiekosten twee posten extra aangemaakt, koffiemokken en
verzekeringen. Het afgelopen jaar is namelijk gebleken dat koffiemokken worden
meegenomen uit de ConcepT-kamer. Buiten de ConcepT-kamer worden de mokken door het
facilitair bedrijf weggegooid, zodat er nieuwe gekocht dienen te worden. De post
verzekeringen is aangemaakt, omdat er dit al jaren onder de post overig wordt neergezet.
Het is boekhoudkundig logischer om hier een aparte post van te maken, dan het onder
overig te laten staan.
Verder is de post Verbetering Verenigingsruimten behoorlijk gestegen. Dit komt omdat
hieronder ook het multifunctioneel maken van de borrelkelder valt. Het Kandidaat-bestuur wil
ook de ConcepT-kamer anders inrichten, waardoor het hiervoor gereserveerde bedrag nodig
is.

5.2

Commissies

De omzet van enkele commissies is aangepast, dit geldt voor de Boekencommissie,
Buitenlandcommissie, de ConcepTueelcommissie en de Symposiumcommissie.
Voor de boekencommissie is een pinautomaat aangeschaft van de boekhandel. Hiermee
wordt het geld van de studenten direct overgemaakt naar de boekhandel, en niet meer via de
ConcepT-rekening. Het is daarom financieel gezien onlogisch dit als omzet te boeken. Er
worden echter enkele boeken bij een andere boekhandel besteld, en wel via de ConcepTrekening betaald. Dit moet wel als omzet worden gezien. De ConcepTueel heeft hogere
drukkosten, maar daar tegenover staan ook hogere inkomsten uit sponsoring.
De organisatie van de Betonkanorace is dit jaar in de handen van ConcepT. Er wordt
hiervoor een extra post op de begroting gemaakt. De studiereiscommissie verdwijnt als post
op de begroting.
Vanwege het gunstige sponsorklimaat is er meer geld beschikbaar, waarvan het Kandidaatbestuur enkele commissies wil laten profiteren. Een van de commissie die hiervan profiteert,
is de Activiteitencommissie. Uit de afrekening blijkt dat deze commissie meer geld heeft
uitgegeven dan begroot. Omdat het Kandidaat-bestuur wil dat de commissie doorgaat zoals
het nu het geval is, heeft het hiervoor extra geld over. De Inter-Excie wordt ook meer geld
toebedeeld. Hierdoor kunnen ze meer busexcursies organiseren, en daardoor meer
projecten bezoeken die verder weg liggen. Het Kandidaat-bestuur vindt dat excursies zeer
leerzaam en leuk zijn, en vindt dat er daarom best geld aan mag worden besteed.

5.3

Overig

5.3.1 Vervanging computerpark
Enkele computers uit het computerpark zijn afgeschreven, waardoor er nieuwe gekocht
dienen te worden. Hiervoor worden de voorzieningen van vorig jaar en dit jaar gebruikt, en
de rest wordt aangevuld, zodat de kosten dit jaar worden genomen.

5.3.2 Vervallen crediteuren
Er is vorig jaar voor gekozen om de helft van de vervallen crediteuren uit 2002 naar dit jaar
door te schuiven. Verder zijn er geen vervallen crediteuren van drie jaar geleden.
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5.3.3 Sponsoring
Er is met de Functionaris Externe Betrekkingen gekeken naar de verwachting van de hoogte
van de sponsorgelden. Deze inkomsten zijn zo goed als mogelijk verdeeld over de
commissies ConcepTueel en Almanak, en over de website. De overige sponsorgelden,
waarvan verwacht mag worden dat deze qua hoogte wel worden binnengehaald, staan
onder de post verwachte sponsoring op de begroting.
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5.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Begroting
Post (algemeen)
Contributie
Subsidie
Rente
Vervallen crediteuren
Verwachte sponsoring
Website
De Brug
Borrelkelder
Voorzieningen
Nieuw computerpark
Representatiekosten
Organisatiekosten
Consumpties
Vakbladen en boeken
Verbetering verenigingsruimten
Reservering Lustrum
Onvoorzien
Subtotaal (a)

Inkomsten
5.800,00
7.500,00
500,00
2.200,00
1.881,00
4.000,00
150,00
2.016,00
600,00
3.800,00
28.447,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Post (commissies)
Activiteitencommissie
Almanakcommissie
Betonkanoracecommissie
BKR-organisatie 2007
Boekencommissie
Borrelcommmissie
Buitenlandcommissie
ConcepTueelcommissie
Eerstejaarscommissie
Inter-Ex-cie
Galacommissie
Introcie
Mediacommissie
Onderwijscommissie
Symposiumcommissie
Subtotaal (b)
Totaal (a+b)

Inkomsten
€ 1.500,00
€ 8.500,00
€ 1.000,00
€ 30.000,00
€ 4.000,00
€ 17.750,00
€ 14.000,00
€ 17.100,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 2.500,00
€ 7.000,00
€
€
500,00
€ 10.000,00
€ 117.650,00
€ 146.097,00
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Uitgaven
300,00
5.000,00
700,00
2.600,00
5.220,00
10.610,00
3.500,00
417,00
1.500,00
750,00
1.500,00
32.097,00

Saldo
€ 5.800,00
€ 7.500,00
€
500,00
€ 2.200,00
€ 1.881,00
€ 4.000,00
€
150,00€ 2.984,00€
700,00€ 2.600,00€ 4.620,00€ 10.610,00€
300,00
€
417,00€ 1.500,00€
750,00€ 1.500,00€ 3.650,00-

Uitgaven
€ 2.500,00
€ 4.500,00
€ 1.300,00
€ 30.000,00
€ 4.000,00
€ 16.750,00
€ 14.000,00
€ 15.100,00
€ 2.000,00
€ 3.600,00
€ 2.500,00
€ 7.000,00
€
200,00
€
550,00
€ 10.000,00
€ 114.000,00
€ 146.097,00

Saldo
1.000,004.000,00
300,001.000,00
2.000,00
1.800,00200,0050,003.650,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Toelichting:
1
2
4
8
11
12
13
14
15

680 leden x € 8,50
580 studerende leden x € 13,00
Helft crediteuren 2002
Zie bijlage 1
Zie bijlage 2
Zie bijlage 3
Zie bijlage 4
Zie bijlage 5
Hier valt onder de borrelkelder multifunctioneel maken en de capaciteit van de ConcepTkamer vergroten
17 5% van Post algemeen
25 Zie bijlage 6

Bijlage 1:
8
1
2
3
4

Borrelkelder
Sponsoring
Bijdrage Paradoks aan huur
Huur kelder
Algemene uitgaven

€
€
€
€
€

2.016,00
1.133,00
883,00
-

€
€
€
€
€

5.000,00
4.500,00
500,00

€ 2.984,00€ 1.133,00
€
883,00
€ 4.500,00€
500,00-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
350,00
250,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.220,00
90,00
1.200,00
50,00
750,00
1.500,00
100,00
100,00
200,00
200,00
500,00
150,00
30,00
50,00
300,00

€ 4.620,00€
90,00€ 1.200,00€
50,00€
400,00€ 1.500,00€
100,00€
100,00€
200,00€
200,00€
250,00€
150,00€
30,00€
50,00€
300,00-

Bijlage 2:
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Representatiekosten
Afstuderen oud-bestuursleden
Bestuurskleding
Bedankjes extern
Commissie-etentjes
Commissiekleding
Constitutiekaartjes
Contact verenigingen binnen UT
Contact verenigingen buiten UT
Bedrijfsbezoeken
Reunie met oud-besturen
Stomen pakken
Contact vakgroep
Wijn voor wissels en externen
Overig

Toelichting:
1
2
5
11
14

6x Oud-bestuurder á € 15,00
6x €175,00 (pakken) en 6x €25,00 (overhemd)
60x commissiekleding á €20,00 en 5x €50,00 (pakken symposium)
12x €20,00 voor het stomen van pakken
Bijv. Dassen, chokers, speldjes, ConcepT-pennen
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Bijlage 3:
12 Organisatiekosten
Activiteiten
1 ALB-kosten
2 Actieve leden activiteit
3 Borrel halfjaarlijkse ALV
4 Beleidsplan ALV
5 Jaarverslag ALV
6 Borrel wissel ALV
7 Budget pedellen ALV
8 Diversen ALV
Algemeen
9 Bankkosten
10 Bestuurscadeau
11 Briefpapier
12 Commissiebedankjes
13 Enveloppen
14 Kamer van Koophandel
15 Kantoorartikelen
16 Koffie/thee
17 Koffiemokken
18 Kopieerkosten algemeen
19 Licenties
20 Ludieke actie
Onderzoek verenigingsrelatie
21
masterstudenten
22 Overleg Studieverenigingen
23 Portokosten algemeen
24 Posters
25 Printkosten
26 Telefoon/fax kosten
27 Verjaardag/kerstkaarten
28 Verzekeringen
29 Werving actieve leden
30 Overig

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€ 10.610,00
€ 3.450,00
€
100,00
€ 1.500,00
€
€
75,00
€
125,00
€ 1.400,00
€
50,00
€
300,00
€ 7.160,00
€
500,00
€
140,00
€
300,00
€
100,00
€
150,00
€
50,00
€
200,00
€
500,00
€
100,00
€
100,00
€
450,00
€
400,00

€ 10.610,00€ 3.450,00€
100,00€ 1.500,00€
€
75,00€
125,00€ 1.400,00€
50,00€
300,00€ 7.160,00€
500,00€
140,00€
300,00€
100,00€
150,00€
50,00€
200,00€
500,00€
100,00€
100,00€
450,00€
400,00-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
200,00€
250,00€ 1.050,00€
200,00€
300,00€ 1.400,00€
50,00€
120,00€
400,00€
200,00-

Toelichting:
3
8
10
17
28

Op kosten van de bezoekers
Traditioneel diner met pedellen en oud-bestuurders
6x €20,00 Bestuur 2006 + 1x €20,00 Bestuur2008
Zie Financieel beleid
Zie Financieel beleid
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200,00
250,00
1.050,00
200,00
300,00
1.400,00
50,00
120,00
400,00
200,00
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Bijlage 4:
13
1
2
3

Consumpties
Omzet Frisdrank automaat
Staffelkorting
Omzet snoepwaren

€
€
€
€

3.800,00
3.000,00
300,00
500,00

€
€
€
€

3.500,00
3.000,00
500,00

€
€
€
€

300,00
300,00
-

€
€
€
€
€
€

417,00
249,00
49,00
24,00
45,00
50,00

€
€
€
€
€
€

417,00249,0049,0024,0045,0050,00-

Bijlage 5:
14
1
2
3
4
5

Vakbladen en boeken
Volkskrant
H20-abonnement
Abonnement Civiele Techniek
Abonnement Land en Water
Verschillende boeken

€
€
€
€
€
€

-

Bijlage 6:
25
1
2
3
4
5
6

ConcepTueelcommissie
Drukkosten 5 edities
Organisatiekosten
Portokosten TPG
Portokosten PostPoint
Bijdrage ConcreeT
Sponsoring

€ 17.100,00
€
€
€
€
€ 1.600,00
€ 15.500,00
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€ 15.100,00
€ 11.000,00
€
100,00
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€
€
-

€ 2.000,00
€ 11.000,00€
100,00€ 2.800,00€ 1.200,00€ 1.600,00
€ 15.500,00

