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Voorwoord
Bestuur 2016 heeft de eer en het genoegen gehad om een jaar lang de mooiste studievereniging van
Nederland te mogen besturen, en heeft dat met veel voldoening en plezier gedaan. In dit jaarverslag
is een beschrijving te vinden van wat er in het jaar 2016 is gebeurd.
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Dit document had niet gerealiseerd kunnen worden zonder feedback van de Raad van Advies (RvA).
Zij hebben niet alleen feedback en advies gegeven bij het opstellen van dit jaarverslag, ook door het
jaar heen hebben zij het bestuur regelmatig van constructief advies voorzien. Om die reden willen
wij Ingrid van den Brink, Niels van den Brink , Roy Daggenvoorde, Geert Luijkx, Daniël van den Heuvel,
Roel Hollander, Robin Kuipers en Julius van Stokkum bedanken voor hun inzet en toewijding
gedurende ons bestuursjaar. Daarbij willen wij ook Niels van den Brink bedanken voor zijn advies
tijdens ons bestuursjaar.
Dit mooie jaar voor ConcepT is natuurlijk niet alleen mogelijk gemaakt door het bestuur, ook alle
actieve leden hebben hieraan bijgedragen. We willen graag alle actieve leden bedanken voor hun
inzet in het afgelopen jaar. Mede door hun inzet hebben de vele interessante inhoudelijke activiteiten, gezelligheids-activiteiten, en onderwijs gerelateerde activiteiten plaats kunnen vinden
in 2016.
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Inleiding
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Voor dit jaarverslag is dezelfde structuur gebruikt als in Beleidsplan 2016. Deze structuur komt
grotendeels overeen met de opzet van het Strategisch Plan 2015-2017(SP) en het Identiteitsdocument
(ID). Het jaarverslag en het beleidsplan wijken af van het SP en ID in de zin dat er een hoofdstuk over
internationalisering toegevoegd. In dit jaarverslag wordt teruggekoppeld naar de doelen die in
Beleidsplan 2016 zijn gesteld. Daarnaast worden in dit document ook de beleidszaken besproken die
niet direct terugslaan op de doelstellingen uit het beleidsplan, maar die wel door bestuur 2016 zijn
uitgevoerd.
Het jaarverslag bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt teruggekoppeld naar het
Beleidsplan 2016. Per beleidsdoelstelling wordt geëvalueerd in hoeverre de doelstelling is behaald.
Tevens wordt geadviseerd wat in de toekomst met de resultaten gedaan kan worden. In hoofdstuk 3
wordt teruggekoppeld naar het SP 2015-2017. Hoofdstuk 4 geeft een verslag van verenigingsjaar 2016.
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van alle activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. De laatste
pagina geeft een overzicht van alle commissies en commissieleden in 2016.
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85

1 Realisatie en terugkoppeling Beleidplan 2016
Op de Algemene Vergadering van 14 januari 2016 is Beleidsplan 2016 goedgekeurd. In dit hoofdstuk
wordt allereerst de beleidsdoelstelling uitgelegd. Daarna wordt aangegeven met welke concretisering
getracht is dit doel te behalen en vervolgens worden de concretiseringen geëvalueerd en
teruggekoppeld naar de doelstelling.

90

1.1 Activisme
Activisme heeft betrekking op alles wat te maken heeft met het organiseren van activiteiten. Hiermee
worden zowel gezelligheidsactiviteiten als inhoudelijke activiteiten bedoeld.

Kwaliteit van het resultaat van commissies vergroten & De mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling binnen commissies verbeteren
95

100

Om de kwaliteit van het resultaat van commissies te vergroten en de mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkelingen binnen commissies te verbeteren, heeft bestuur 2016 een aantal stappen
ondernomen. Ten eerste is innovatief denken tijdens de opstart van projectcommissies gestimuleerd.
Ten tweede is getracht de ervaringen van de leden van oude commissies te delen tijdens
overdrachtsmomenten. Ten derde is geprobeerd de integratie van jaarlagen te bevorderen. Ten
vierde zijn er functiespecifieke contactmomenten tussen commissies gefaciliteerd.
1.1.1.1

105

110

Stimuleren van innovatief denken tijdens de opstart van projectcommissies

Om zowel de kwaliteit van het resultaat van commissies te vergroten als de mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling binnen commissies is bedacht om bij de opstart van verschillende
projectcommissies de leden te stimuleren innovatief te denken. Allereerst heeft de Kick-In
kampcommissie niet het normale jaarlijkse draaiboek gekregen, maar een lijst met randvoorwaarden.
Door het draaiboek niet als leidraad te gebruiken is de creativiteit gestimuleerd, wat resulteerde in
nieuwe en andere soort activiteiten op het kamp dan voorgaande jaren. Voorbeelden hiervan zijn de
door de commissie opgezette escaperoom en de competitie waaraan de kampgroepen gedurende het
hele kamp aan deelnamen. Door innovatief denken te stimuleren is de kwaliteit van het resultaat van
de Kick-In-kampcommissie verbeterd en is de leerervaring van commissieleden vergroot.
Bij de AkCie en de Eerstejaarscommissie zijn draaiboeken aangepast, zodat de commissies niet te
veel worden gestuurd naar wat afgelopen jaren is georganiseerd. Bij de Symposiumcommissie is door
de vroege datum van het symposium het originele draaiboek gegeven.

115

De aanbeveling is om in de toekomst bij projectcommissies eerst alleen de randvoorwaarden te geven
voordat ze het originele draaiboek krijgen. Het is belangrijk te monitoren of dit geen vertraging
oplevert en of de werkwijze past bij de commissie.
1.1.1.2

120

125

Ervaringen van leden van oude commissie delen tijdens overdrachtsmomenten

Om de kwaliteit van het resultaat van commissies te vergoten, wilde bestuur 2016 de
overdrachtsetentjes beter benutten. Na het afronden van een commissie werden er enquêtes
afgenomen bij de commissieleden, met het doel deze informatie te gebruiken bij het
overdrachtsdiner.
In de praktijk bleek dat de functieverdeling vaak gemaakt was voordat het overdrachtsdiner ingepland
kon worden. Bovendien was de verwachting dat veel sturing van het bestuur tijdens het diner leidt
tot een geforceerd gesprek. Uiteindelijk is er voor gekozen enquêtes af te nemen bij commissieleden
na het afronden van de commissie. Deze informatie is door bestuur 2016 gebruikt bij de
intakegesprekken voor commissies. Het zorgde ervoor dat er beter advies gegeven kon worden aan
leden door de functionaris interne betrekkingen bij het kiezen van een commissie en functie. Bij het
6
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130

uiteindelijk indelen van commissies kon vervolgens worden ingespeeld op de interesses van de leden,
het benodigde aantal commissieleden en de tijdsplanning van de commissie. Wanneer de enquêtes
meerdere jaren afgenomen worden, zal de informatie over de verwachting van een commissie
betrouwbaarder worden.
Het kandidaat-bestuur 2017 wordt geadviseerd de enquêtes te blijven afnemen en de uitkomsten te
gebruiken bij het proces van commissie-indelingen.
1.1.1.3

135

140

145

Integratie van jaarlagen binnen commissies bevorderen

Een derde concretisering die geformuleerd is binnen dit hoofdstuk is het bevorderen van de integratie
van jaarlagen binnen commissies. Het bij elkaar plaatsen van zo veel mogelijk verschillende jaarlagen
binnen een commissie kan de kwaliteit van het resultaat van commissies en de mogelijkheden tot
persoonlijke ontwikkeling vergroten. Zo kan er vanuit de ouderejaars ervaring worden uitgewisseld
en kunnen de beginnende bachelor-studenten met frisse ideeën komen. Dit vergroot de persoonlijke
ontwikkeling van beginnende bachelor-studenten, en zorgt ervoor dat de kwaliteit van het resultaat
van de commissies gewaarborgd blijft door de ouderejaars.
Dit punt bleek erg lastig uit te voeren. Het is gebleken dat er al genoeg uitdaging zit in het indelen
van alle geïnteresseerde leden in een commissie die ze leuk vinden en waar ze in passen. De focus is
afgelopen jaar gelegd op het vinden van een passende commissie voor iedereen. Bij sommige
commissies is het wel gelukt om een verbeterde verdeling van de jaarlagen te krijgen, een voorbeeld
hiervan is de InterExcie. Binnen de InterExcie is er in het afgelopen jaar veel veranderd, waardoor
niet te zeggen is of het aantal verschillende jaarlagen in de commissie een bijdrage heeft geleverd
aan het resultaat van de commissie, of het vergroten van de mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling.

150

Bestuur 2016 beveelt het kandidaat-bestuur 2017 aan om bij het vullen van commissies de focus te
leggen op het vinden van een commissie passend bij de interesse van een lid. Wanneer de
mogelijkheid bestaat om het aantal jaarlagen binnen een commissie te doen toenemen kan dit
mogelijk een positief effect hebben op het resultaat van de commissie en de mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling binnen deze commissie.

155

1.1.1.4

Functiespecifieke contactmomenten tussen commissies faciliteren

Om de kwaliteit van het resultaat van commissies en de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
binnen commissies te vergroten, is bedacht om functiespecifieke contactmomenten te faciliteren.
Door op bepaalde momenten met alle leden van commissies met eenzelfde functie bij elkaar te gaan
zitten kunnen er ervaringen worden uitgewisseld.
160

165

170

In mei 2016 is er door de Student Union (SU) een aantal trainingen georganiseerd, namelijk voor
voorzitters, secretarissen, functionarissen externe betrekkingen en penningmeesters. Het
betreffende bestuurslid is samen met commissieleden met dezelfde functie naar de training gegaan
met uitzondering van de training voor penningmeesters. De informatie bleek namelijk niet aan te
sluiten aan de taken en verwachtingen van zowel de penningmeester van het bestuur als de
penningmeester van een commissie. De andere drie trainingen zijn overwegend als nuttig en
interessant ervaren door de commissieleden. Deze trainingen worden elk jaar door de SU
georganiseerd en er wordt dus geadviseerd om hier elk jaar een functiespecifiek contactmoment van
te maken. Het is in 2016 niet mogelijk geweest om te bepalen of de functiespecifieke
contactmomenten hebben bijgedragen aan een vergroting van de mogelijkheden tot persoonlijke
ontwikkeling, of dat de contactmomenten hebben bijgedragen aan het vergroten van het resultaat
van commissies.
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175

Bestuur 2016 beveelt het kandidaat-bestuur 2017 aan om het deelnemen aan de functietrainingen van
de SU voort te zetten indien de verwachting is dat de training aansluit bij de behoefte van
commissieleden. Mochten de behoeften van commissieleden niet aansluiten op de contactmomenten
van de SU, dan beveelt bestuur 2016 het kandidaat-bestuur 2017 aan om per functie in te schatten of
een contactmoment binnen ConcepT van toegevoegde waarde is.

1.2 Inhoudelijk

180

Onder het hoofdstuk Inhoudelijk valt het deelnemen aan civieltechnisch verbredende of verdiepende
activiteiten en het laagdrempelig inzicht verschaffen in het toekomstige werkveld van studenten. Het
gaat hier om civieltechnisch georiënteerde zaken die niet direct onderdeel zijn van of dienen te zijn
van de studie.

Inhoudelijke activiteiten aan laten sluiten bij het onderwijs in verbredende en
verdiepende zin
185

Met name in de bachelor wordt er geen directe link tussen studie en inhoudelijke activiteiten gezien.
Uit het beleidsplan voor 2016 volgde de doelstelling om inhoudelijke activiteiten beter te laten
aansluiten bij het onderwijs in verbredende en verdiepende zin.
1.2.1.1

Inhoudelijke activiteiten gedeeltelijk inpassen in het lopende kwartiel

190

Voor het behalen van de doelstelling ‘Inhoudelijke activiteiten aan laten sluiten bij het onderwijs in
verbredende en verdiepende zin’ heeft bestuur 2016 aandacht besteed aan het inpassen van
activiteiten in het lopende kwartiel.

195

Na een half jaar besturen is door bestuur 2016 ondervonden dat een activiteit als aansluitend wordt
ervaren als de inhoud aansluit op de opleiding, ongeacht in welk kwartiel een activiteit georganiseerd
wordt. Daarbij is ondervonden dat het belangrijker is dat de inhoud van activiteiten aansluit, dan
enkel het onderwerp of de titel. Gedurende 2016 is daarom besloten om de focus te leggen op de
aansluiting van activiteiten op het curriculum.

200

205

Doordat de diversiteit van de leerjaren is vergroot binnen de InterExcie kan deze commissie
beschikken over meer kennis van de inhoud van de opleiding. Daarbij is de InterExcie in 2016
aangespoord om actief met bedrijven te overleggen over de onderwerpen en de vorm van activiteiten,
zowel met elkaar als met de betrokken bedrijven. Er is gebleken dat bedrijven erg positief zijn over
dit meedenken, ook wanneer een voorstel van een bedrijf wordt verworpen. Daarnaast is ook de
InterExcie positief over de verbetering van de aansluiting op het curriculum.
Door de InterExcie mee te laten denken met bedrijven over de onderwerpen en inhoud van
activiteiten is de aansluiting van activiteiten op het curriculum vergroot. Omdat de vernieuwde
werkwijze door zowel bedrijven als studenten goed beoordeeld wordt raadt bestuur 2016 het
kandidaat-bestuur 2017 aan om te blijven focussen op de aansluiting tussen activiteiten en het
onderwijs.

Kwaliteit van inhoudelijke activiteiten waarborgen

210

In 2015 zijn de inhoudelijke activiteiten geëvalueerd en in kaart gebracht. Hieruit bleek dat het
niveau van activiteiten over het algemeen hoog was maar dat er op het gebied van verwachtingen
van studenten en bedrijven nog te winnen was. Bestuur 2016 heeft daarom een aantal stappen
ondernomen om de kwaliteit van inhoudelijke activiteiten te waarborgen.
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1.2.2.1
215

220

225

230

Adviserend document opstellen voor relaties bij de organisatie van een activiteit

Om de kwaliteit van inhoudelijke activiteiten te waarborgen en te verbeteren is er in 2016 gestart
met het maken van handvatten voor inhoudelijke activiteiten. Een handvat is een beknopt document
van één of twee pagina’s met informatie voor een specifieke activiteit dat aangereikt wordt aan
partijen die een inhoudelijke activiteit met ConcepT organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een spreker
van een lunchlezing of de contactpersoon voor een excursie.
Bestuur 2016 heeft eerst een pilot gedaan door een handvat te ontwikkelen voor lunchlezingen. Er is
gekozen om eerst de lunchlezing uit werken, omdat daar meer nadruk op is gelegd via andere
beleidspunten. Voordat besloten wordt ook voor andere activiteiten een handvat te schrijven, is eerst
het resultaat en de reacties afgewacht.
Vanaf september is het handvat in gebruik genomen. De reacties van de bedrijven waren erg positief
en er is meermaals aangegeven dat het handvat een goede bijdrage heeft geleverd aan de organisatie
van een activiteit. In de praktijk blijkt dat soms de dag van tevoren de spreker nog wordt gewijzigd,
in die gevallen wordt intern ons handvat doorgestuurd met als een soepel verloop en waarborging van
een de kwaliteit van een lezing. Op deze wijze draagt het handvat dus bij aan het waarborgen van de
kwaliteit van de inhoudelijke activiteiten.
Bestuur 2016 raadt kandidaat-bestuur 2017 voor elke activiteit een handvat op te stellen. Daarnaast
is het advies om op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis iteratieslagen te blijven maken om de handvatten
actueel te houden.

Opkomst van inhoudelijke activiteiten verhogen

235

In 2016 is geprobeerd om bij inhoudelijke activiteiten een constante hoge opkomst te verkrijgen. Om
dit te bereiken is er onder andere gekeken naar de planning van activiteiten ten opzichte van bachelor
modules. Daarbij is een aantal zaken veranderd om de promotie van activiteiten te verbeteren, en is
er gekeken naar het vergroten van de diversiteit in het aanbod van activiteiten.
1.2.3.1

240

245

250

Gerichter inplannen van inhoudelijke activiteiten ten opzichte van bachelor-modules

Om de opkomst van inhoudelijke activiteiten te verhogen heeft bestuur 2016 zich ingespannen om
tijdens het plannen van activiteiten rekening te houden met de roosters van leden. Aan de hand van
deze roosters zijn inhoudelijke activiteiten gerichter gepland ten opzichte van bachelor-modules.
Het gericht inplannen van de inhoudelijke activiteiten is zowel proactief als reactief uitgevoerd. Ten
eerste proactief, waarbij met het maken van de studieroosters rekening gehouden wordt met
inhoudelijke activiteiten van ConcepT. Dit is bij het symposium van 2017 gebeurd: door het bestuur
is er contact opgenomen met alle docenten die in het betreffende kwartiel onderwijs gaven. Die
docenten hebben gezamenlijk een periode voorgesteld waarin zij kunnen garanderen dat er geen
tentamens en deadlines zouden zijn.
De overige inhoudelijke activiteiten zijn reactief ingepland ten opzichte van de roosters. Dit reactief
inplannen is een speerpunt geweest, met name bij excursies en workshops. Om dit te goed te
realiseren is er gewerkt met een overzicht van alle deadlines en tentamens opgesteld en onderhouden
door de functionaris onderwijs.
De overige inhoudelijke activiteiten zijn reactief ingepland ten opzichte van de roosters. Dit reactief
inplannen is een speerpunt geweest, met name bij excursies en workshops. Om dit te goed te
realiseren is er gewerkt met een overzicht van alle deadlines en tentamens opgesteld en onderhouden
door de functionaris onderwijs.
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255

260

Te zien was ook dat tentamens en deadlines nauwelijks bepalend zijn voor leden om zich wel of niet
in te schrijven voor een lunchlezing. Belangrijk is dan wel dat studenten aanwezig zijn op de
universiteit. Aangezien lunchlezingen in de pauze plaatsvinden dient er ook rekening gehouden te
worden met bezigheden die in de pauze plaats vinden. Een vaste lunchlezing woensdag (zie H2.2.3.2.)
speelt hierop in. Leden kunnen zo beter rekening houden met de lezingen in hun agenda’s en er zijn
geen vaste commissievergaderingen meer op woensdag.
Het aantal inschrijvingen van bij inhoudelijke activiteiten is merkbaar toegenomen. Omdat er op
verschillende vlakken veranderingen zijn doorgevoerd in de organisatie van activiteiten is niet te
zeggen wat het effect van losse maatregelen is geweest. Wel is gezien dat bij activiteiten die
ongunstig gepland waren ten opzichte van de modules er minder inschrijvingen waren.

265

Aan het kandidaat-bestuur 2017 wordt geadviseerd naast het goed bijhouden van de roosters te
blijven werken met een overzicht van de deadlines en tentamens.
1.2.3.2

Marketing en communicatie van activiteiten verbeteren

Om de opkomst bij inhoudelijke activiteiten te verhogen heeft bestuur 2016 gekeken naar
mogelijkheden tot het verbeteren van de marketing en communicatie van activiteiten.
270

Om te beginnen is er kritisch gekeken naar de effectiviteit van de gedrukte promotie in de ConcepTkamer en vervolgens is er gekeken naar andere promotiekanalen. In de kamer worden een hoop
activiteiten gepromoot, zonder dat daarin een duidelijke structuur is aangebracht. Daar is op
ingespeeld door bij de koffieautomaat een scherm te plaatsen met daarop alle activiteiten
chronologisch op een rij. Op dit ‘koffiescherm’ zijn veel positieve reacties gekomen.

275

Wat betreft andere kanalen is het gebruik van Facebook sterk geïntensiveerd. Dit gaf duidelijke
positieve effecten. Infomails hebben een soortgelijk effect, Facebook en infomails versterken elkaar.
Gedurende de dagdelen waarop een infomail of Facebookbericht is verspreid waren duidelijk meer
inschrijvingen te zien, ook van minder actieve leden. Voor nagenoeg iedere activiteit is een bericht
geplaatst op Facebook, waarmee ongeveer 700 mensen zijn bereikt per bericht. Iedere maand een
infomail versturen was echter niet haalbaar met vier bestuurders.

280

285

290

295

Daarnaast is terugkerend laten plaatsvinden een effectieve strategie die bestuur 2016 heeft toegepast
op de lunchlezingen. De gedachte achter deze strategie is dat studenten sneller geneigd zijn om actief
op te zoeken waar een activiteit (in dit geval een lunchlezing) over gaat, dan dat studenten actief
zoeken of er een activiteit gepland staat. Vanaf september is er iedere woensdag een lunchlezing
georganiseerd, met uitzondering van de tentamenweken en enkele andere weken. Het effect is
duidelijk. De lunchlezingen zitten bijna iedere week vol met 60 deelnemers, terwijl er in het verleden
soms veel moeite moest worden gedaan om 40 inschrijvingen te halen.
Aan het begin van het derde en vierde kwartiel zijn alle lezingen van het betreffende kwartiel op de
website geplaatst. De inschrijving voor een lunchlezing is echter steeds een week van te voren open
gezet. Dat geeft leden een betere kans om zich in te schrijven voordat de lunchlezing vol zit. Daarbij
brengt dit de leden vaker naar de website van ConcepT, dat is gunstig voor de promotie van andere
activiteiten.
Aan het kandidaat-bestuur 2017 wordt geadviseerd de promotie minimaal te laten blijven verlopen
via bovenstaande kanalen, en gebruik te blijven maken van de digitale media van ConcepT. Daarnaast
wordt geadviseerd een vaste dag voor lunchlezingen voort te zetten.
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1.2.3.3

300

305

310

Diversiteit in het aanbod van activiteiten vergroten

Om de diversiteit in het aanbod van inhoudelijke activiteiten te vergroten is er contact gezocht met
verschillende andere studieverenigingen. Concreet zijn er drie ideeën naar voren gekomen, namelijk
een informele activiteit, een excursie met een nieuwe insteek en een wedstrijd.
Een eerste informele activiteit is vastgelegd in de samenwerking met Moteq, in het voorjaar van 2017
zal er samen met Moteq een kleinschalige bierbrouwerij bezocht worden. Wat betreft excursies, is er
een variatie gevonden op de klassieke insteek om met de bus of trein een grootschalig project te
bezoeken. Samen met Strukton is er bedacht dat er diversiteit te halen is door in de regio te blijven.
Het plan is om medio maartde bouw van de DNA-brug in Enschede bezoeken per fiets in combinatie
met een borrelpresentatie in Beneden Peil. Tot slot zou ConcepT een inhoudelijke wedstrijd, een
combinatie van studententeams en teams uit het bedrijfsleven, kunnen toevoegen aan het
activiteitenaanbod. Door bestuur 2016 is hier nog geen vorm aan gegeven.
Aan het kandidaat-bestuur 2017 wordt geadviseerd om op basis van de evaluatie van de informele
activiteit met Moteq te bepalen of informele activiteiten met bedrijven vaker moeten worden
georganiseerd. Daarnaast geeft bestuur 2016 het advies om eens in combinatie met het bedrijfsleven
een wedstrijd te organiseren of laten organiseren.

1.3 Studie
315

Onder het hoofdstuk Studie valt het ondersteunen van leden bij de bacheloropleiding Civiele Techniek
en de mastertracks Civil Engineering & Management (CEM) en Construction Management & Engineering
(CME) en het waarborgen van de onderwijskwaliteit.

Leden beter ondersteunen in het studeren
Om leden beter te ondersteunen in het studeren heeft bestuur 2016 studieavonden en
bijlesmomenten georganiseerd.
320

1.3.1.1

Organiseren van studieavonden

Het organiseren van studieavonden draagt bij aan de ondersteuning van leden in het studeren doordat
leden ruimte wordt geboden om in een comfortabele omgeving gezamenlijk aan hun projecten te
werken.

325

Op 4 april heeft bestuur 2016 de eerste studieavond georganiseerd voor de eerstejaarsstudenten. Iets
meer dan de helft van de studenten uit het eerste jaar van de bachelor maakten gebruik van de
studieavond om te werken aan hun project. De deelnemers kregen pizza en snacks tijdens het
studeren en de avond werd afgesloten met een borrel. Vanwege de positieve reacties op deze avond
is ervoor gekozen het organiseren van studieavonden voort te zetten. De opvolgende avonden waren
niet meer gericht op één jaarlaag, maar waren toegankelijk voor alle studenten.

330

Bestuur 2016 is positief over de studieavonden. Door het organiseren van studieavonden kan ConcepT
leden nog beter ondersteunen in het studeren en kunnen de studenten kunnen gezellig gezamenlijk
af sluiten. Niet alleen de actieve leden maken gebruik van deze avond, maar ook leden die minder
betrokken zijn bij de vereniging. De studieavonden dragen dus niet alleen bij aan het ondersteunen
van leden in het studeren, maar ook aan het betrekken van meer leden bij ConcepT.

335

Vanwege de bovengenoemde redenen raadt bestuur 2016 het kandidaat-bestuur 2017 aan het
organiseren van studieavonden voort te zetten.
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1.3.1.2
340

345

350

Organiseren van bijlesmomenten

Binnen de bachelor zijn er een aantal vakken die vaak een struikelblok vormen, zoals wiskunde en
mechanica. Om leden te ondersteunen in het studeren bij deze lastige vakken heeft bestuur 2016 zich
ingespannen voor het organiseren van bijlesmomenten.
In module 1 gaven veel leden aan moeite te hebben met het vak Mechanica. Vanwege het grote animo
voor bijles is contact opgenomen met de docent van het vak. In samenwerking met de docent en twee
studenten zijn twee bijlesmomenten georganiseerd. Op één bijlesmoment was ruimte voor tien
deelnemers; er hebben in totaal twintig leden gebruik gemaakt van de extra uitleg. Voor een klein
bedrag konden de studenten deelnemen. Met dit geld is een bedankje voor de begeleiders
aangeschaft. De bijles startte met uitleg over de moeilijkste onderwerpen, vervolgens was er tijd het
stellen van vragen. De studenten gaven aan het prettig te vinden dat de bijles werd georganiseerd;
het was een fijne toevoeging aan de voorbereiding van het tentamen. Het organiseren van
bijlesmomenten heeft daarom effectief bijgedragen aan het behalen van de doelstelling ‘Leden beter
ondersteunen in het studeren’.
Het was opvallend dat zo veel studenten vraag hadden naar meer begeleiding voor het vak Mechanica.
De Functionaris Onderwijs is daarom in gesprek met de docent over een nieuwe opzet voor het vak.
Ook voor andere vakken zoals wiskunde is animo voor bijles.

355

Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan de organisatie van bijles voort te zetten. Daarbij
zal goed gekeken moeten worden welke vorm van bijles het beste aansluit bij de behoeften van de
leden. Daarnaast is het belangrijk om, naast het aanbieden van bijlessen, de kwaliteit van het
onderwijs kritisch in de gaten te houden.

Bijdragen aan de onderwijskwaliteit
360

Bestuur 2016 heeft getracht bij te dragen aan de onderwijskwaliteit door studentleden van de OLC
bekender te maken en tussentijdse feedbackmomenten te organiseren.
1.3.2.1

365

370

375

380

Bekender maken van studentleden van de OLC

Om bij te dragen aan de onderwijskwaliteit wilde bestuur 2016 het geven van feedback
laagdrempeliger maken. Omdat er vanuit elk leerjaar één persoon lid is van de OLC is het geven van
feedback aan deze persoon erg laagdrempelig. In het Beleidsplan 2016 is vastgesteld dat het niet bij
iedereen bekend is wie er lid is van de OLC. Bestuur 2016 heeft zich daarom ingespannen om de
studentleden van de OLC bekender te maken.
Studentleden van de OLC zijn voorgesteld in de infomail van ConcepT en in De Brug. Al snel werd
duidelijk dat het niet voldoende is alleen de studenten te promoten als onduidelijk is wat de OLC
doet. In onderwijslunches is daarom de structuur en medezeggenschap van de universiteit toegelicht.
Studentleden van de medezeggenschapsraden gaven voorlichting over hun commissie. Vooral bij de
onderwijslunch in november 2016 voor bachelor studenten was een grote opkomst (ongeveer tachtig
studenten). Nog niet alle studenten van de bachelor en master zijn met deze informatie bereikt.
Hoewel studenten beter geïnformeerd worden over de structuur en medezeggenschap binnen de
universiteit is er geen merkbare toename geweest in het aantal vragen dat wordt gesteld aan de
studentleden van de OLC, of het aantal klachten dat aan hen wordt doorgegeven. Het is daarom niet
te zeggen of het bekender maken van studentleden van de OLC heeft bijgedragen aan het verhogen
van de onderwijskwaliteit.
Omdat het resultaat van het bekender maken van studentleden van de OLC niet direct is gebleken
raadt bestuur 2016 het kandidaat-bestuur 2017 niet aan om de focus te leggen op het bekender maken
12
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van studentleden van de OLC. Wel wordt aangeraden om te blijven nadenken over manieren om het
geven van feedback laagdrempeliger te maken.
1.3.2.2
385

390

395

400

405

Tussentijdse feedbackmomenten organiseren

Door feedback over een module nog tijdens deze module terug te koppelen naar de opleiding heeft
bestuur 2016 getracht de effecten van het geven van feedback zichtbaarder te maken. De gedachte
hierachter was dat als de effecten van feedback zichtbaarder worden gemaakt studenten meer bereid
zijn om feedback te geven en daarmee bij te dragen aan de onderwijskwaliteit. Om feedback nog
tijdens de lopende module terug te kunnen koppelen naar de opleiding heeft bestuur 2016, in
samenwerking met kwaliteitszorg, de organisatie van de panelgesprekken onder handen genomen.
In de huidige situatie wordt er halverwege een module een feedbackmoment georganiseerd. Hiervoor
worden de docenten en vijf tot acht willekeurige studenten van de module uitgenodigd. De
Functionaris Onderwijs leidt het gesprek en kwaliteitszorg draagt zorg voor de verslaglegging. Tijdens
het feedbackmoment wordt het gesprek tussen de student en docent gestimuleerd. De docenten
hebben de mogelijkheid te reageren op de opmerkingen van de student. Zij kunnen vragen stellen ter
verheldering, verbetersuggesties doen of uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Ook na
afloop van de module wordt een feedbackmoment met een soortgelijke opzet georganiseerd. Het
afrondende panelgesprek gaat voornamelijk in op de opmerkelijkheden in de uitslag van de digitale
enquête. In de OLC is besloten dat dit evaluatiesysteem wordt aangehouden en dat aan het eind van
studiejaar 2016/2017 het evaluatiesysteem geëvalueerd zal worden. Ook in de master kunnen vakken
op deze wijze geëvalueerd worden. Dit evaluatiesysteem wordt niet standaard bij ieder vak
gehanteerd, maar is optioneel. Bij aanvang van het kwartiel worden de docenten benaderd of ze van
de optie gebruik maken.
Tijdens de gesprekken blijkt dat de feedbackmomenten een grote bijdrage leveren hebben in het
wederzijds begrip. Docenten zijn ontvankelijker geworden voor feedback en zijn meer bereid de
feedback te gebruiken voor het verbeteren van de module. Er is hierdoor effectief bijgedragen aan
de onderwijskwaliteit.
Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan de organisatie van tussentijdse en afsluitende
feedbackmomenten voort te zetten. Daarbij is het wel van groot belang om te blijven evalueren of
de opzet blijft aansluiten bij de behoefte van studenten en docenten.

410

1.4 Netwerk
Het hoofdstuk Netwerk refereert aan alle activiteiten aangaande contacten met externe relaties.
Voor studievereniging ConcepT betekent dit het leggen, onderhouden en samenbrengen van contacten
die niet onder de sociale contacten vallen.

De contacten met relaties van ConcepT versterken
415

In 2016 heeft het bestuur niet getracht om het netwerk van ConcepT uit te breiden, maar om de
bestaande relaties met het netwerk te versterken. Om dit te bereiken zijn er mogelijkheden geboden
voor bacheloreindopdrachten via het netwerk van ConcepT, en is de promotie voor eigen
evenementen uit het netwerk uitgebreid.
1.4.1.1

420

Mogelijkheid bieden voor
bacheloreindopdrachten

het

contact

tussen

studenten

en

relaties

via

Om de contacten met relaties van ConcepT te versterken heeft bestuur 2016 zich ingespannen om de
mogelijkheden voor het contact tussen studenten en relaties via bacheloreindopdrachten te
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vergroten. Bestuur 2016 had de ambitie om het netwerk van ConcepT in te zetten voor studenten op
zoek naar een bacheloreindopdracht.
425

430

435

Dit is een lastig beleidspunt gebleken omdat er vanuit de vakgroepen niet op aangestuurd wordt om
vrij te zoeken naar of te netwerken voor een opdracht. Op basis van deze ontdekking en mede ook
door gebrek aan tijd is niet uitgebreid ingegaan op dit beleidspunt. Wel is het het maken van contact
laagdrempeliger gemaakt door waar mogelijk contactgegevens toe te voegen aan de bedrijfsprofielen
op de website van ConcepT. Zodoende is een deel van het netwerk van ConcepT toch toegankelijker
gemaakt voor leden. Daarnaast is op de schermen in de ConcepT kamer gepresenteerd dat leden voor
contactgegeven van bedrijven de Functionaris Externe Betrekkingen van ConcepT kunnen benaderen.
Hier is geen gebruik van gemaakt door leden, waardoor er niet is bijgedragen aan het versterken van
de contacten met de relaties van ConcepT.
Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan om niet specifiek de mogelijkheden voor
bacheloreindopdrachten onder de aandacht te brengen bij leden, maar genoegen te nemen met de
vacaturebank en de bedrijfsprofielen op de website. Wel wordt aanbevolen om het opnemen van
contact met bedrijven uit het netwerk van ConcepT via de functionaris externe betrekkingen
laagdrempelig te houden.
1.4.1.2

440

445

450

455

Promotie uitbreiden voor eigen evenementen uit het netwerk

De promotie verbeteren voor evenementen als businesscases en inhouse dagen uit het netwerk van
ConcepT, nadergenoemd ‘externe activiteiten’, had als doel om de contacten met de relaties van
ConcepT te versterken. In 2016 is gebleken dat de opkomst bij externe activiteiten inderdaad als
belangrijke maatstaf wordt gezien voor het effect van sponsoring.
Bij bedrijven die een externe activiteit organiseren en daarvoor ook leden van ConcepT proberen aan
te trekken is aangestuurd op het ruim promoten van deze activiteiten. Er is bijvoorbeeld uitgelegd
dat het opsturen van een poster niet voldoende is. Daarnaast is er tijdens de promotie en waar
mogelijk vooraf feedback gegeven op de gekozen datum of het gekozen onderwerp/thema. Op die
manier is er door het bestuur geprobeerd een realistisch beeld te schetsen van het te verwachten
aantal aanmeldingen. Dit heeft positieve reacties opgeleverd. Een goed voorbeeld is de AT Osborne
Management Game over de herontwikkeling van het Academisch Medisch Centrum. Na bekendmaking
van het onderwerp is direct teruggekoppeld dat het thema minder aansprekend is voor ConcepT leden.
Naar deze activiteit is uiteindelijk één lid gegaan, daarmee was AT Osborne vervolgens tevreden.
Bestuur 2016 is van mening dat er op de huidige wijze op een duurzame manier wordt omgegaan met
de externe activiteiten uit het netwerk van ConcepT. Vanwege de tevredenheid van bedrijven over
de huidige handelswijze raad bestuur 2016 aan om in de komende jaren deze gang van zaken door te
zetten.

Het netwerk van ConcepT inhoudelijk versterken

460

Om het netwerk van ConcepT inhoudelijk te versterken is er gekeken naar de dekking van bedrijven
binnen de civieltechnische disciplines en zijn er stappen ondernomen om het contact met alumni te
versterken en de groei van het alumninetwerk te vergroten.
1.4.2.1

465

Dekking van bedrijven binnen de civieltechnische disciplines waarborgen

In het Beleidsplan 2016 is vastgesteld dat de focus van het beleid rondom het netwerk van ConcepT
in het verleden vooral heeft gelegen op de dekking van de drie pijlers van Civiele Techniek. Om het
netwerk van ConcepT inhoudelijk te versterken is er in 2016 aandacht besteed aan de dekking van
bedrijven binnen de civieltechnische disciplines.
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470

475

480

Er is een inventarisatie gemaakt van de dekking in de meeste gekozen arbeidsrichtingen:
overheidsinstellingen, de aannemerij, ingenieurs-adviesbureaus, consultancybureaus en
kennisinstituten. Uit deze inventarisatie is ten eerste naar voren gekomen dat de dekking van
overheidsinstellingen binnen het netwerk van ConcepT niet toereikend was. Daarnaast is er nog een
groep studenten die de keuze maakt voor een detacheerder te gaan werken. Op dat moment is
vastgesteld dat ConcepT nog niet de mogelijkheden van het werken via een detacheerder liet zien.
Om op deze constateringen in te spelen is er begin 2017 contact gezocht met de vier grootste
gemeenten van Nederland (G4) en de Gemeente Enschede. Hiermee beoogt bestuur 2016 een
uitbreiding van overheidsinstellingen in het netwerk van ConcepT. Daarnaast is er een samenwerking
afgesloten met een detacheerder, namelijk Moteq. Op dit moment heeft het contact zoeken met deze
overheidsinstellingen nog niet geleid tot structurele of incidentele contracten.
Aan het kandidaat-bestuur 2017 wordt geadviseerd de gesprekken met de verschillende
overheidsinstellingen voort te zetten en mogelijk een samenwerking aan te gaan. Daarnaast wordt
aan het kandidaat-bestuur 2017 geadviseerd in de toekomst de samenwerking met een detacheerder
voort te zetten.
1.4.2.2

485

490

495

500

Contact met alumni versterken en de groei van het alumninetwerk vergroten

Het opbouwen van een solide alumninetwerk kan een goede bijdrage leveren aan het versterken van
het inhoudelijke netwerk van ConcepT. Het alumninetwerk is bijvoorbeeld nuttig als er sprekers
worden gezocht voor bijvoorbeeld het symposium en de werk-na-studie-lezing. Via het alumninetwerk
is voor het Symposium 2017 de dagvoorzitter gevonden. Daarnaast is het voor de functionaris externe
betrekkingen nuttig om te kunnen zien hoeveel alumni bij een bepaald bedrijf gaan werken en
hiermee de relevantie van samenwerking met ConcepT te bepalen. Voor het versterken van het
contact met alumni en de groei van het alumninetwerk is ConcreeT een essentiële schakel.
Vanuit het bestuur van ConcreeT is er dit jaar veel aandacht besteed aan het opzetten van een
website voor ConcreeT, zodat de online zichtbaarheid van ConcreeT vergroot wordt. Deze website
bestaat momenteel uit een klein aantal pagina’s. Op deze pagina’s is informatie te vinden over
ConcreeT en kunnen leden van ConcreeT inloggen om de stukken te bekijken en zich in te schrijven
voor evenementen.
Daarbij is er aandacht besteed aan het onderzoeken van een aantal mogelijkheden waarmee het
inschrijven bij ConcreeT vergemakkelijkt wordt. Het doel hiervan is het verlagen van de drempel voor
alumni om zich in te schrijven voor ConcreeT. Vanwege tijdsgebrek zijn niet alle mogelijkheden
volledig onderzocht.
In 2016 hebben de inspanningen van bestuur 2016 nog niet geleid tot het vergroten van het
alumninetwerk. Omdat met name de wijze van inschrijven bij ConcreeT een drempel is gebleken
verwacht bestuur 2016 dat de inspanningen wel een opmaat vormen voor het vergroten van het
alumninetwerk.
Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan om te blijven kijken naar de wijze van inschrijven
bij ConcreeT, en daarbij te letten op de promotie van ConcreeT bij afstudeerders.

1.5 Sociaal
505

Eén van de taken van ConcepT is om de leden onderling in contact te brengen en te houden. Onder
sociaal wordt het aanbieden van gezelligheidsactiviteiten en andere sociale, contactversterkende
zaken tussen leden verstaan.

15

Jaarverslag Bestuur 2016 ConcepT

Meer studenten betrekken bij ConcepT
510

Om meer studenten bij ConcepT te betrekken heeft bestuur 2016 meer mogelijkheden geboden voor
de ontwikkeling van het Kick-In kamp voor bachelor-studenten. Daarnaast is er een informele dag
voor masterstudenten georganiseerd en is er onderzoek gedaan naar de behoeften van
masterstudenten.
1.5.1.1

Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van het Kick-In kamp

515

Om meer studenten te betrekken bij ConcepT wilde bestuur 2016 de vereniging beter profileren
tijdens de Kick-In. Dit wilde bestuur 2016 bereiken door de Kick-In-kampcommissie meer
mogelijkheden te geven voor het organiseren van activiteiten gedurende het kamp.

520

De Kick-In-kampcommissie heeft voor de organisatie van het kamp meer budget ontvangen vanuit
ConcepT. De verhoging van het budget in combinatie met stimuleren van innovatief denken (zie 1.1
Activisme), heeft ertoe geleid dat het kamp comfortabeler en spectaculairder is geworden.
Voorbeelden van activiteiten die het kamp comfortabeler en spectaculairder hebben gemaakt zijn de
barbecue, escaperoom en kanotocht. Vanuit de deelnemers zijn er positieve geluiden geweest over
de nieuwe activiteiten. De winnaars van de competitie op het kamp mochten gratis deelnemen aan
de na-intro. De na-intro is bedoeld om meer eerstejaarsstudenten te betrekken bij ConcepT.

525

Vanwege de positieve geluiden over het Kick-In kamp adviseert bestuur 2016 het kandidaat-bestuur
2017 om de extra financiële ondersteuning van het kamp en de organisatie van de na-intro voort te
zetten.
1.5.1.2

530

535

540

545

Organiseren van een informele dag voor pre-masterstudenten en zij-instromers aan de start
van het collegejaar

Bestuur 2016 wilde pre-masters en zij-instromers beter bij ConcepT betrekken. Dit wilde bestuur 2016
bereiken door een informele dag te organiseren. Tijdens de informele dag zullen de pre-masters en
zij-instromers met zowel elkaar als met ConcepT kennis maken.
In september 2016 is in samenwerking met de opleiding en de andere studieverenigingen van de
faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) voor het eerst een informele dag aan de
start van het collegejaar georganiseerd. Deze dag, ‘Welcome Day’, is bedoeld voor alle studenten die
in dat collegejaar aan de master zijn begonnen. Op deze dag hebben de studenten hun
studieprogramma samengesteld, aan een case gewerkt, een workshop cultural awareness gevolgd en
de dag afgesloten met een borrel. De mastercommissie heeft meegedacht over de samenstelling van
het programma en heeft de verantwoordelijkheid gedragen voor de organisatie van de ConcepT-case.
Dit studie-gerelateerde programmaonderdeel, met als doel ontspanning en kennismaking met
ConcepT, droeg ook bij aan het vertrouwd raken met studiegenoten. Na afloop van deze dag zijn
ConcepT-mokken aan de masterstudenten uitgedeeld.
Tijdens de Kick-In wordt door de opleiding een ‘Faculty Day’ georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor
de pre-masterstudenten en zij-instromers van de faculteit CTW. Dit jaar is ConcepT voor het eerst
betrokken geweest bij de organisatie. Deze dag hebben de studenten een photo challenge in de Horst
gehad, kennisgemaakt met de opleidingsmedewerkers, ConcepT leren kennen en de dag afgesloten
met een diner. De mastercommissie heeft ook bij deze activiteit meegedacht over de samenstelling
van het programma en is verantwoordelijk geweest voor de organisatie van een photo challenge en
een pubquiz. Voorafgaand aan de pubquiz hebben de studenten informatie gehad over ConcepT en
hebben ze de gelegenheid gekregen om zich in te schrijven bij ConcepT.
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550

Beide activiteiten hebben bijgedragen aan het vergroten van het aantal nieuwe (pre-)
masterstudentleden van ConcepT (48 nieuwe leden) en de bekendheid van de mastercommissie en
haar activiteiten bij de masterstudenten.
Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan de organisatie van zowel de ‘Faculty Day’ als de
‘Welcome Day’ voort te zetten.

555

1.5.1.3

Opzetten van na-introactiviteit voor pre-masterstudenten en zij-instromers

Naast het organiseren van de eerste informele collegedag, wilde bestuur 2016 ook een naintroactiviteit organiseren om pre-masters en zij-instromers beter bij ConcepT te betrekken. Op die
manier kan deze groep studenten ConcepT beter leren kennen.

560

565

Dit jaar was er voor het eerst door de mastercommissie zowel de ‘Faculty Day’ als ‘Welcome Day’
georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de na-introactiviteit minder prioriteit heeft gekregen. Wel
is er voor gekozen om te promoten voor de eerste borrel van ConcepT op de informele eerste
collegedag. Het effect van deze promotie is niet gemeten, maar de verwachting is dat de promotie
niet voldoende was. Omdat pre-masterstudenten en zij-instromers in de eerste weken veel nieuwe
informatie te verwerken krijgen, bestaat het risico dat de aanwezigheid van ConcepT op de ‘Faculty
Day’ en de ‘Welcome Day’ in vergetelheid raakt. Bestuur 2016 is daarom van mening dat een naintroactiviteit voor masterstudenten een toegevoegde waarde kan hebben om pre-masterstudenten
en zij-instromers ook na de Kick-In betrokken te houden bij ConcepT.
Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan volgend jaar wel een na-introactiviteit te
organiseren voor zij-instromers en (pre-)masterstudenten.

570

575

580

1.5.1.4 Onderzoeken van en inspelen op de behoeften van masterstudenten
Bestuur 2016 wilde masterstudenten beter bij ConcepT betrekken door commissies en activiteiten
meer aan te laten sluiten op de behoeften van masterstudenten.
Voordat er ingespeeld kan worden op de behoeften van masterstudenten, moeten eerst deze
behoeften worden onderzocht. Hiervoor heeft bestuur 2016 een enquête opgesteld met vragen over
de interesses van masterstudenten met betrekking tot inhoudelijke activiteiten, sociale activiteiten
en onderwijsondersteuning. Daarnaast zijn er vragen over welke momenten op de dag en week het
best uitkomen voor masterstudenten. De verwachting is dat de uitkomsten van dit onderzoek een
goede bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van sociale activiteiten van de mastercommissie.
Daarnaast zouden de uitkomsten ook gebruikt kunnen worden door het bestuur om beter in te spelen
op de behoeften van masterstudenten. Op deze wijze kunnen er meer studenten betrokken worden
bij ConcepT.
Bestuur 2016 raadt kandidaat-bestuur 2017 aan de enquête uit te zetten en de resultaten van dit
onderzoek te gebruiken om in te spelen op de behoeften van masterstudenten.

Meer leden betrekken bij grote activiteiten
585

Om meer leden te betrekken bij grote activiteiten heeft bestuur 2016 de behoeften van leden voor
grote activiteiten onderzocht en getracht hierop in te spelen, en is er rekening gehouden met de
roosters van leden bij het plannen van activiteiten.
1.5.2.1

590

Onderzoeken van en inspelen op de behoeften van leden voor grote activiteiten

In het Beleidsplan 2016 is beschreven dat er een trend te zien is van een afnemende opkomst bij grote
sociale activiteiten. Om meer leden te betrekken bij grote activiteiten heeft bestuur 2016 zich
ingespannen om de behoeften van leden voor grote activiteiten te onderzoeken en hierop in te spelen.
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595

600

605

Bij een nadere analyse van de deelnemersaantallen van grote sociale activiteiten bleek dat de afname
vooral te zien is bij de Buitenlandreis (BuLa), en minder bij andere grote activiteiten zoals de
liftwedstrijd. Er is daarom voornamelijk gekeken naar de behoefte van leden voor de BuLa. Door met
veel leden te praten is een aantal redenen geconstateerd waarom veel leden voorgaande jaren niet
wilden deelnemen aan de BuLa. De voornaamste redenen waren dat de reis te veel geld kost, de
bestemming niet aansprak en dat leden op wintersport gingen tijdens de BuLa. Echter is er wel
behoefte aan een reis waarbij gezelligheid en inhoud bij elkaar komt. Aan de hand van de
bovengenoemde redenen is er een document met richtlijnen voor de BuLa van 2017 opgesteld.
In 2017 wordt de BuLa georganiseerd rond 5 mei. Vanwege de goedkope locatie en het inkorten van
de reis is het mogelijk geworden de deelnemersbijdrage naar €199 bij te stellen. Het staat niet in de
planning om aan de reis zelf veel te veranderen. De inschrijving is op 1 december opengegaan en was
erg snel vol. Het aantal deelnemers voor de reis volgend jaar staat nu op 46.
Aan het kandidaat-bestuur 2017 adviseert bestuur 2016 om in de toekomst naar de richtlijnen die zijn
opgesteld voor de BuLa van 2017 te blijven kijken. Daarnaast is het advies ook om de richtlijnen na
afloop van de BuLa te evalueren en eventueel aan te passen.
1.5.2.2

610

615

620

625

Rekening houden met de roosters van de leden bij het plannen van activiteiten

Om meer leden te betrekken bij grote activiteiten heeft bestuur 2016 getracht om conflicten tussen
roosters van leden en activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Dit is gedaan door rekening te houden
met de roosters van leden bij het plannen van activiteiten.
Om meer leden te betrekken bij de grote activiteiten is er gekeken naar hun roosters bij het plannen
van grote activiteiten. Het is in 2016 gelukt om de BuLa gunstig te plannen ten opzichte van roosters
en tentamens. Omdat er meerdere maatregelen zijn genomen om de opkomst van de BuLa te
vergroten is niet vast te stellen wat het effect van individuele maatregelen is geweest. Wel is de
verwachting dat de verandering in de planning van de BuLa heeft bijgedragen aan het toegenomen
deelnemersaantal, omdat in de huidige planning leden niet meer op wintersport gaan tijdens de BuLa
en geen stress ervaren van tentamens en veel gemiste colleges.
Daarbij heeft bestuur 2016 het proces van het plannen van kleine sociale activiteiten veranderd.
Kleine, sociale activiteiten zijn gepland in samenwerking met de Functionaris Onderwijs. Dit omdat
de Functionaris Onderwijs het beste zicht heeft op de roosters en de werkdruk van studenten. Deze
wijze van plannen heeft merkbaar bijgedragen aan het verhogen van de opkomst van deze
activiteiten, en daarmee aan het betrekken van meer leden bij sociale activiteiten.
Aan het kandidaat-bestuur 2017 wil bestuur 2016 meegeven om aandacht te blijven besteden aan het
gunstig plannen van activiteiten ten opzichte van de roosters. En om het plannen van activiteiten in
samenwerking met de Functionaris Onderwijs voort te zetten.

1.6 Internationalisering
De komende jaren wordt internationalisering steeds belangrijker binnen de universiteit. In dit
hoofdstuk wordt de positie en worden de verwachtingen binnen ConcepT omtrent internationale
studenten besproken.
630

Ervoor zorgen dat ConcepT in de toekomst hetzelfde voor internationale
studenten kan betekenen als het nu doet voor de Nederlandse studenten
Met deze doelstelling heeft bestuur 2016 getracht om ConcepT voor te bereiden op de aanstaande
internationalisering van de bachelor Civiele Techniek, en de verwachtte instroom van internationale
studenten die daarmee gepaard gaat.
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635

1.6.1.1

Een compleet handvat ontwikkelen om ConcepT voor te bereiden op de internationalisering

Om in te spelen op de gefaseerde internationalisering van de bacheloropleiding, wilde bestuur 2016
een handvat Internationalisering maken. Het was namelijk nog niet bekend welke veranderingen
ConcepT te wachten staan en welke maatregelen ConcepT zou kunnen nemen. Hier moest nog
onderzoek naar worden gedaan.
640

Voor het ontwikkelen van het handvat is een werkgroep opgestart. Bestuur 2016 heeft de werkgroep
de opdracht mee gegeven om een handvat te schrijven waarin maatregelen worden voorgesteld om
de problemen die zich voordoen bij de internationalisering het hoofd te bieden. Het is aan de
komende besturen om de problemen te constateren en desgewenst de maatregelen beschreven in het
handvat toe te passen.

645

De Internationalisation Guide (IG) is opgebouwd uit een aantal verschillende delen. In het eerste deel
worden de veranderingen die zich voordoen bij verschillende percentages internationale studenten
gepresenteerd en worden er voor deze veranderingen manieren geboden om hiermee om te gaan. In
het tweede deel wordt uiteengezet welke problemen zich voordoen als internationale studenten
actief willen worden bij ConcepT. In het derde deel wordt een aantal algemene aanbevelingen gedaan
die niet bij een scenario passen maar afhankelijk zijn van de doelstellingen van het bestuur en de
interesses van internationale studenten. Tenslotte wordt in het vierde deel een beschouwing gegeven
van de stukken die vertaald moeten worden en worden aan deze stukken prioriteiten toegekend. Dit
is nodig omdat de middelen voor het vertalen van stukken beperkt zijn, en dus niet alles in één keer
vertaald kan worden.

650

655

660

665

670

675

Om de bovengenoemde veranderingen bij verschillende percentages internationale studenten
effectief in kaart te brengen, zijn er drie scenario’s opgesteld. Het eerste scenario gaat uit van 0-30%
internationale studenten. In dit scenario zullen de internationale studenten een minderheid vormen
en zit de grootste uitdaging in het geven van een gevoel van betrokkenheid aan internationale
studenten. Het tweede scenario gaat uit van 30% tot 60% internationale studenten. In dit scenario
zullen internationale studenten meedoen in alle aspecten van ConcepT. De ervaring van andere
verenigingen leert wel dat het grootste deel van de actieve studenten nog Nederlands zal zijn. Het
derde scenario gaat uit van meer dan 60% internationale studenten. De grootste uitdagingen in dit
scenario is het zorgen dat internationale studenten mee kunnen doen met alle aspecten van ConcepT.
In elk scenario wordt het pad dat studenten volgen, van het aanmelden voor Civiele Techniek tot het
deelnemen aan activiteiten en actief worden bij ConcepT, beschreven. De obstakels die zich op dit
pad voor doen worden behandeld in de scenario’s.
Behalve de scenario’s doet het handvat een aantal aanbevelingen op het gebied van internationale
commissieleden en een internationaal bestuur. De Internationalisation Guide gaat dan voornamelijk
in op welke commissies en functies geschikt zijn voor internationale studenten. Ook doet het handvat
een aantal algemene aanbevelingen op het gebied van bijvoorbeeld cultuurverschillen tussen
Nederlandse en Duitse studenten, en doet het document een aantal voorstellen om de promotie van
activisme en activiteiten te verbeteren voor internationale studenten.
Het is bestuur 2016 niet gelukt om het handvat voor de AV af te krijgen. Bestuur 2016 wil graag aan
het kandidaat-bestuur 2017 meegeven dat het handvat internationalisering voor hen van groot nut
kan zijn bij het vaststellen van de maatregelen die zij moeten nemen, en raadt daarom aan samen
met de werkgroep het handvat in het tweede semester van het collegejaar 2016-2017 af te maken.
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1.6.1.2
680

685

690

Waar mogelijk de voorbereidingen starten en deze implementeren wanneer reeds van
toepassing

Nadat de Internationalisation Guide is afgrond, is het belangrijk te starten met de voorbereidingen
om ervoor te zorgen dat ConcepT in de toekomst hetzelfde voor internationale studenten kan
betekenen als het nu doet voor de Nederlandse studenten.
Ondanks dat het handvat internationalisering nog niet beschikbaar was, zijn er toch een aantal
stappen ondernomen om in te spelen op internationale masterstudenten. Op de website is een
Engelstalig inschrijfformulier toegevoegd, wat het gemakkelijker maakt voor internationale
masterstudenten om zich in te schrijven. Verder heeft de Mastercommissie al haar activiteiten, zowel
sociaal als inhoudelijk, in het Engels georganiseerd. Aan het kandidaat-bestuur 2017 wil bestuur 2016
mee geven dat er nog een hoop stappen ondernomen moeten worden voordat internationale
studenten mee kunnen doen aan alle activiteiten van ConcepT, en om door te gaan met het
voorbereiden op de internationalisering van de bachelor.

1.7 Financieel
In dit hoofdstuk zullen de beleidsdoelstellingen aangaande de financiële situatie van ConcepT
besproken worden.

Inzicht in de financiële situatie van ConcepT vergroten
695

Omdat er in de afgelopen jaren sprake was van een overschot aan het eind van het jaar heeft bestuur
2016 zich door het jaar heen ingezet om het inzicht in de financiële situatie van ConcepT te vergroten.
1.7.1.1

700

705

710

715

720

Een plan opstellen voor het oplossen van eventuele tekorten of overschotten halverwege
het jaar
Het opstellen van een plan voor het oplossen van eventuele tekorten of overschotten halverwege het
jaar draagt bij aan het vergoten van het inzicht in de financiële situatie van ConcepT doordat er
tijdens het jaar al bijgestuurd kan worden om een overschot of tekort aan het einde te voorkomen.
Zoals afgelopen jaren werd er ook dit jaar tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering (HAV) een
halfjaarlijkse tussentijdse afrekening gepresenteerd. Om ervoor te zorgen dat er geen onnodige
aankopen aan het einde van het jaar gedaan hoeven worden, is bij de HAV een schatting gemaakt van
de eindafrekening. Daarnaast is er een plan gemaakt om het geschatte overschot nuttig te besteden.
De HAV vond in 2016 plaats voor de zomervakantie. Dit zorgde er wel voor dat veel commissies nog
niet afgesloten waren en de schatting voor de eindafrekening lastig te maken was. De schatting werd
samen met het plan positief ontvangen tijdens de HAV.
Naar aanleiding van het plan is er een waterkoeler gekocht, zijn er vier oude bureaustoelen vervangen
door nieuwe, er zijn bekerdispensers aangeschaft en merchandise (mokken en zonnebrillen). Dit heeft
ervoor gezorgd dat er aan het einde van het jaar maar een licht overschot ontstond. Omdat er aan
het eind van het jaar maar een licht overschot ontstond en er genoeg ideeën waren om dit op te
lossen is bestuur 2016 van mening dat het plan heeft bijgedragen aan het vergroten van het inzicht
in de financiële situatie van ConcepT.
Gedurende 2016 heeft Exact Online, het boekhoudprogramma dat door de penningmeester wordt
gebruikt, een module ‘Budget’ uitgebracht. Met deze extra module kan de begroting in Exact worden
gemaakt. De voordelen zijn dat met één klik op de knop een afrekening kan worden uitgedraaid en
dat het uitgeven volgens begroting het hele jaar door gemakkelijk te controleren is. Doordat deze
module pas na augustus 2016 is uitgekomen, heeft de penningmeester van 2016 hier niet uitvoerig
gebruik van kunnen maken. Wel is bestuur 2016 van mening dat deze module erg nuttig kan zijn voor
het vergroten van het inzicht in de financiële situatie van ConcepT, zonder dat er veel extra werk
geleverd moet worden.
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725

Er wordt aan het kandidaat-bestuur 2017 geadviseerd om tijdens de HAV zowel een plan voor
eventuele overschotten of tekorten als een schatting van de eindafrekening te presenteren. Ook
adviseert bestuur 2016 aan het kandidaat-bestuur 2017 om gebruik te maken van de module ‘Budget’
van Exact Online.
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2 Terugkoppeling Strategisch Plan
730

Enkele punten uit het Strategisch Plan 2015-2017 zijn uitgevoerd door bestuur 2016. Deze punten
worden toegelicht in dit hoofdstuk.

2.1 SP 4.2.1. Bieden van kwalitatief hoogwaardige activiteiten

735

740

B2015 heeft na afloop van grote inhoudelijke activiteiten enquêtes gehouden en de uitskomsten
gebruikt voor een terugkoppeling aan bedrijven voor opvolgende jaren. B2016 heeft na afloop van de
inhoudelijke activiteiten feedback gevraagd en gekregen van bedrijven voor het waarborgen van de
kwaliteit van de inhoudelijke activiteiten.
De kwaliteit van inhoudelijke activiteiten is door bestuur 2016 getracht te waarborgen door het maken
van handvatten voor inhoudelijke activiteiten. Een handvat is een beknopt document met
aanbevelingen voor de te organiseren activiteit. Voor lunchlezingen is een handvat opgesteld en in
gebruik genomen, hierover is meer te lezen in H2.2.2 ‘Kwaliteit van inhoudelijke activiteiten
waarborgen’. Het is gebleken dat het adviserende document bijdraagt aan het waarborgen van de
kwaliteit van inhoudelijke activiteiten.

2.2 SP 4.2.2. Inhoudelijke activiteiten op de verschillende studiefases en
interessegebieden laten aansluiten
745

750

Om inhoudelijke activiteiten beter aan te laten sluiten bij de studiefases had bestuur 2016 het plan
inhoudelijke activiteiten in te passen in de lopende kwartielen. Gedurende het jaar is het plan
gewijzigd naar het afstemmen van activiteiten op de inhoud van het curriculum. In H2.2.1
‘Inhoudelijke activiteiten aan te laten sluiten bij het onderwijs in verbredende en verdiepende zin’
is meer te lezen over de uitvoering. Bestuur 2016 heeft ook een overzicht gemaakt van de inhoud van
de opleiding. Door het hebben van voldoende kennis over de inhoud van de opleiding is het mogelijk
om meer aan te sturen op de inhoud van activiteiten. Op deze wijze is het mogelijk de inhoud beter
te laten aansluiten op de verschillende studiefases.

2.3 SP 5.2.1. De kwaliteit van het onderwijs waarborgen

755

Bestuur 2016 heeft de kwaliteit van het onderwijs proberen te waarborgen door OLC studentleden
bekender te maken en tussentijdse feedbackmomenten te organiseren. In H2.3.2. ‘Bijdragen aan de
onderwijskwaliteit’ is beschreven hoe beide plannen zijn uitgevoerd.
Het is gebleken dat alleen het bekender maken van studentleden van de OLC niet voldoende is omdat
studenten niet voldoende kennis hebben over medezeggenschap. Bestuur 2016 heeft daarom
themalunches georganiseerd met informatie over medezeggenschap. De themalunches hebben er nog
niet toe geleid dat studenten nu meer feedback op het onderwijs geven aan de OLC studentleden.

760

Tussentijdse en afrondende feedbackmomenten worden nu standaard georganiseerd bij de
bacheloropleiding in samenwerking met kwaliteitszorg. In de master is een tussentijds en afrondend
panelgesprek optioneel voor docenten. De professionalisering van de panelgesprekken heeft ertoe
geleid dat de feedbackcyclus is ingekort, dus dat de feedback direct bij de juiste persoon terecht
komt. De verkorte feedback cyclus draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.
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765

770

775

2.4 SP 6.2.1. Het netwerk benutten om beter inzicht te verschaffen in
het latere werkveld van de studenten
Bestuur 2015 heeft een lustrumborrel georganiseerd voor zowel alumni als masterstudenten. Het
uitwisselen van ervaringen draagt voor studenten bij aan het inzicht in het latere werkveld. Bestuur
2016 wilde daarom ook de bekendheid van het alumninetwerk vergoten. In H2.4.2.2. ‘Contact met
alumni versterken en de groei van het alumninetwerk vergroten’ staat beschreven dat vanuit het
bestuur van ConcreeT een website is opgezet om de zichtbaarheid van de alumnivereniging te
vergroten. Daarbij zijn er een aantal stappen ondernomen om het lid worden van ConcreeT
gemakkelijker te maken. Deze stappen hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.
Bestuur 2016 heeft dit jaar ook de dekking van bedrijven binnen civieltechnische disciplines
onderzocht. In H2.4.2.1. is te lezen dat de dekking van overheidsinstellingen in het netwerk van
ConcepT niet toereikend is. Om de studenten een goed beeld te geven van het werkveld zou ConcepT
dus meer contacten moeten hebben met overheidsinstellingen.

2.5 SP 7.2.1 Meer financieel inzicht creëren
780

785

790

Zoals beschreven in het Strategisch Plan kan door het opstellen van een halfjaarlijkse afrekening
tussentijds meer inzicht gecreëerd worden in eventuele overschotten en tekorten aan het einde van
het jaar. Bestuur 2016 heeft daarom tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering een tussentijdse
afrekening gepresenteerd, in H2.7.1. is hier meer over te vinden. Bij de presentatie zijn oplossingen
gegeven voor het te verwachten overschot. Voor een gedeelte van deze plannen is daadwerkelijk een
reservering gemaakt.

2.6 SP 8.2.1. Voorbereiden op een internationalere UT en opleiding
Om ConcepT voor te bereiden op de gefaseerde internationalisering van de bacheloropleiding heeft
bestuur 2016 een werkgroep opgericht voor het schrijven van een compleet handvat, de
Internationalisation Guide (IG). Het document is nog niet afgerond en is daarom nog niet
geïmplementeerd. In H2.7.1. is beschreven hoe de IG is opgebouwd. De verwachting is dat na afronden
van het handvat het kandidaat-bestuur 2017 zich goed kan voorbereiden op de komst van
internationale bachelor-studenten.

2.7 SP 8.2.2. Het contact met pre-masters en zij-instromers versterken

795

Bestuur 2015 heeft activiteiten voor de pre-masters en zij-instromers georganiseerd om gemakkelijker
en informeler contact te leggen met deze groep studenten. Aan het begin van het collegejaar 20162017 is ConcepT voor het eerst betrokken geweest bij de organisatie van de ‘Faculty Day’
(opleidingsdag) en ‘Welcome Day’ (informele eerste collegedag). In H2.5.1.2. staat beschreven wat
deze dagen inhielden. De betrokkenheid van ConcepT bij de organisatie heeft bijgedragen aan het
vergroten van het aantal nieuwe leden uit de master en het aantal actieve masterstudenten bij de
vereniging.

800
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3 Verslag bestuur 2016
In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de vereniging beschreven die niet direct
voortvloeien uit het beleidsplan.
805

3.1 Activisme
Tijdens de algemene Kick-In waren er dit jaar zeven doegroepen, één doegroep meer dan vorig jaar.
Er waren drie verenigingsafhankelijke- en vier verenigingsonafhankelijke doegroepen. Het aantal
eerstejaars dat meedeed aan de opleidings-Kick-In was dit jaar 88. Zij werden verdeeld over acht
kampgroepen.

810

Naast de AkCie (zes eerstejaarsleden) en Eerstejaarscommissie (zes eerstejaarsleden) zijn er ook
binnen andere commissies eerstejaarsstudenten actief geworden: Almanakcommissie (één lid),
Buitenlandreiscommissie (drie leden), Galacommissie (drie leden) en InterExcie (twee leden). Er is
dit jaar ook een Saxionstudent lid geworden van de BKR-commissie. Naast deze nieuwe
eerstejaarsstudenten zijn er nog negen bachelorstudenten actief geworden bij ConcepT.

815

Dit jaar is ook een aantal masterstudenten actief geworden: Almanakcommissie (één lid),
ConcepTueelcommissie (één lid), Werkgroep internationalisering (twee leden, waarvan één
internationale student), Mastercommissie (zes leden) en Symposiumcommissie (één lid).

820

In totaal zijn er 101 (waarvan zes herhalers) eerstejaars dit jaar begonnen aan de opleiding Civiele
Techniek. Het bestuur heeft het idee dat de ConcepT-kamer en de activiteiten (zoals de
Buitenlandreis) goed wordt bezocht door de eerstejaarsstudenten.

Laat opstarten commissies

825

830

835

840

De commissiemarkt van februari kende een magere opkomst. De oorzaken hiervan zijn volgens bestuur
2016 dat er geen nieuwbestuurlunches zijn georganiseerd, en dat de planning en promotie van de
commissiemarkt ongunstig waren. Daarnaast was het aantal eerstejaars op dat moment lager dan de
jaren daarvoor wat dat ook een reden kan zijn voor een tegenvallende opkomst. Dit heeft ertoe geleid
dat commissies niet gevuld konden worden met de inschrijvingen vanuit de commissiemarkt. Hierdoor
zijn de Almanakcommissie, de Galacommissie en de Symposiumcommissie niet direct opgestart. Voor
de Symposiumcommissie en de Galacommissie zijn later in het jaar nog voldoende leden gevonden.
Voor het Symposium was dit nog op tijd om de planning aan te houden, het gala is verplaatst naar 16
februari 2017. Het vullen van de Almanakcommissie is het hele jaar problematisch gebleven.
Uiteindelijk zijn er drie personen geïnteresseerd gevonden en is er besloten om een kleinere almanak
te maken. De opkomst van de commissiemarkt in september was groot genoeg, waardoor alle
commissies alsnog gevuld konden worden.
In het begin van 2016 is ervoor gekozen om de commissies waarvoor niet genoeg geïnteresseerden te
vinden waren te vullen door mogelijk geïnteresseerden persoonlijk te vragen. Op deze manier kon er
per week gemonitord worden hoe het stond met het vullen van commissies. Bovendien werd zo het
risico dat een tweede commissiemarkt mogelijk weer niet genoeg geïnteresseerden zou opleveren
voorkomen.
Bestuur 2016 wil aan het kandidaat-bestuur 2017 meegeven dat het belangrijk is om bij een
commissiemarkt ver genoeg van tevoren te beginnen met de promotie en om nieuwbestuurslunches
te organiseren.
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3.2 Activismebeurzen
845

850

855

860

In de afgelopen jaren is er elk jaar een verdeling gedaan van de beurzen die ConcepT binnen krijgt.
In 2016 is er een aantal wijzigingen geweest binnen het reglement Financiële Ondersteuning
Bijzondere Omstandigheden Studenten (FOBOS) waardoor er binnen ConcepT minder geschoven hoeft
te worden. Verder heeft de universiteit gekort op het aantal activismebeurzen dat verstrekt wordt,
waardoor er minder beurzen beschikbaar zijn voor commissies.
Ten eerste is afgelopen jaar de 45 EC-eis uit het FOBOS geschrapt. Dit zou betekenen dat studenten
die in aanmerking komen voor het aanvragen van activismebeurzen, in het jaar voorafgaand en
aansluitend op het activisme geen 45 EC meer gehaald hoeven te hebben.
Daarbij is vastgesteld dat besturen van studieverenigingen altijd 7 beurzen per persoon krijgen, tot
een maximum van 35 beurzen. Omdat bestuur 2016 uit vier personen bestaat zullen zij in totaal 28
beurzen ontvangen. Voor de studiereis zijn er zestien beurzen beschikbaar, voor het symposium vier
en voor de Buitenlandreiscommissie één. Net als voorgaande jaren is besloten om de beurs die de
Buitenlandreiscommissie krijgt door te schuiven. Omdat zowel het bestuur als de Studiereiscommissie
en de Symposiumcommissie minder maanden krijgen dan vorig jaar, is er geen ideale oplossing waarin
iedereen het aantal beurzen dat verwacht was krijgt. Omdat de studiereis er per persoon het meest
op achteruit gaat, is besloten om de beurs van de Buitenlandreiscommissie door te schuiven naar de
Studiereiscommissie. De verdeling ziet er dan als volgt uit:

Bestuur 2016
Studiereiscommissie 2016
Symposiumcommissie 2016
Buitenlandreiscommissie 2016

Inkomende beurzen
28
16
4
1

Interne verdeling
28
17
4
0

Totaal

49

49

3.3 Onderwijs

865

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen opgetreden in het onderwijs. Uiteraard is op de
Universiteit Twente (UT) het bachelor onderwijs sterk aangepast door de invoering van TOM en staat
de gefaseerde internationalisering van het bachelor onderwijs voor de deur. Ook landelijk hebben er
zich veranderingen voorgedaan door het leenstelsel en wetswijzigingen omtrent versterking van
medezeggenschap.

Veranderingen landelijk

875

Vanaf september 2017 zal de wetswijziging van kracht zijn omtrent de versterking van
medezeggenschap. De opleidingscommissies (OLC) kunnen nu nog alleen advies geven over zaken die
spelen bij de opleiding. Vanaf september 2017 zal de opleidingscommissie instemmingsrecht krijgen
op een aantal onderdelen, zoals passages van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Dit betekent
dat de OLC wettelijk gezien meer te zeggen heeft over het onderwijs bij de opleiding. Bestuur 2016
verwacht dat deze verandering niet veel invloed zal hebben op de OLC van Civiele Techniek, maar
dat het wel invloed zal hebben op de kieswijze van de leden van de OLC. De invloed is op dit moment
nog niet duidelijk en zal bepaald worden door de Faculteitsraad.

880

In het collegejaar 2015-2016 is veel commotie ontstaan rondom de regelgeving van TOM. Een student
is in beroep gegaan vanwege het verschil in regelgeving voor het behalen van de gedeelde module
met een andere opleiding. Er is een petitie geweest tegen de alles-of-niets regel van 15 EC en het
proces ter instemming van Richtlijn OER heeft lang oponthoud gehad bij de Universiteitsraad. Onder

870

Veranderingen universiteit
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andere deze incidenten hebben ertoe geleid dat er een stuurgroep ‘Herziening OER’ is opgericht. De
stuurgroep gaat een voorstel voor wijziging van de Richtlijn OER doen op basis van het advies van de
werkgroep ‘Herziening OER’.

Veranderingen opleiding
885

890

De masteropleidingen Civil Engineering & Management (CEM) en Construction Management &
Engineering (CME) hebben nieuwe profielen gekregen. Voorheen waren er wel voorbeeldprogramma’s
beschikbaar voor de richtingen Water, Bouwen en Transport. Nu zijn de keuzemogelijkheden
duidelijker vorm gegeven door de specialisaties en profielen. De vakken die van andere opleidingen
gevolgd kunnen worden, zijn nu ook beter vindbaar. Het blijft wel lastig om vakken van andere
opleidingen te volgen vanwege de roosters en het aantal studiepunten.

Veranderingen internationalisering

895

900

In het collegejaar 2017-2018 zal het eerste jaar van de Bachelor Civiele Techniek (Civil Engineering)
Engelstalig worden. Deze verandering wordt met veel zorgen van huidige studenten tegemoetgezien.
De meest voorkomende vragen zijn of de Engelse taal van docenten wel op voldoende niveau is en of
het onderwijs nog wel aansluit op de arbeidsmarkt. Na afloop van de laatste Nederlandse editie van
een module is er een evaluatie met het moduleteam en wordt besproken hoe de transitie naar Engels
wordt uitgevoerd. Bestuur 2016 raadt het kandidaat-bestuur 2017 aan zich actief te betrekken bij
deze overleggen. Een reeds zichtbaar positief gevolg van de internationalisering is dat docenten
aandacht gaan besteden aan de vertaling van hun materialen. Ze houden zich niet alleen bezig met
de vertaling, maar kijken nu opnieuw kritisch naar de opzet van het onderwijs en naar hun
studiematerialen.

3.4 Extern
Extern heeft betrekking op civieltechnisch georiënteerde relaties van ConcepT.

Algemeen
905

910

Ook in 2016 is het contact met de civieltechnische relaties van ConcepT uitstekend geweest. Enkele
nieuwe bedrijven zijn toegevoegd aan het netwerk van ConcepT. Over het algemeen zijn de
totaalbedragen van de sponsorcontracten gelijk gebleven of vergroot. Helaas is een aantal
samenwerkingen niet verlengd. Movares heeft aangegeven geen interesse meer te hebben om te
betalen voor een vaste samenwerking. Daarnaast heeft LievenseCSO aangegeven niet langer vast
samen te willen werken omdat zij geen plaats kunnen bieden aan een Civiele Techniek studenten van
de Universiteit Twente. Dura Vermeer heeft in april 2016 de samenwerkingen opgezegd, in december
is er een nieuwe samenwerking afgesloten, in het jaar 2016 is er dus overwegend geen samenwerking
geweest.

Insteek bedrijven
915

920

925

In Jaarverslag 2015 wordt genoemd dat het steeds duidelijker wordt dat bedrijven meer en meer de
voorkeur geven aan direct contact met de studenten in plaats van papieren en digitale media. Dat
was ook in 2016 sterk het geval. Deze voorkeur voor direct contact is door de Functionaris Externe
Betrekkingen 2016 vaak ingevuld met een lunchlezing. Het voordeel daarvan is dat er ten eerste
voldoende ruimte is voor lunchlezingen; de ruimte voor excursies en workshops is beperkter. Ten
tweede zijn lunchlezingen een in verhouding goedkoop contractonderdeel, ondanks dat de prijs in
2016 is gestegen. Dat houdt ruimte in het budget van bedrijven voor bijvoorbeeld gedrukte media. In
2016 was er ook toenemende interesse merkbaar in workshops, excursies en grote evenementen zoals
het symposium en het bedrijvendiner.
Wat betreft de gedrukte media moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de Almanak en
de ConcepTueel. De inkomsten van de Almanak lopen duidelijk terug. Daarnaast is het duidelijk
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930

935

merkbaar dat de interesse vanuit de bedrijven in het sponsoren van de Almanak laag is. Met de
ConcepTueel daarentegen gaat het beter. Dat verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door dat er
gegarandeerd kan worden dat de ConcepTueel bij nagenoeg alle leden op de deurmat valt. Ook zien
bedrijven het sponsoren van de ConcepTueel meer als een inhoudelijke bijdrage aan ConcepT dan het
sponsoren van de Almanak. Wanneer de contracten met als ingangsdatum 2016 naast de contracten
worden gelegd met als ingangsdatum 2015, dan zijn de inkomsten van de ConcepTueel licht gestegen.
Daarnaast heeft bestuur 2016 niet gemerkt dat er minder interesse in de ConcepTueel is dan in 2015.
Wel hebben enkele relaties van ConcepT aangegeven dat de huidige lay-out van de ConcepTueel
langzaam veroudert Als voorbeeld worden bijvoorbeeld de lange teksten genoemd. Aan het kandidaatbestuur 2017 wordt geadviseerd de veroudering van de ConcepTueel tegen te gaan. Daarnaast wordt
er wordt er geadviseerd te anticiperen op de teruglopende inkomsten van de Almanak.

Overzicht alle bedrijven
3.4.3.1
940

Nelen & Schuurmans
Moteq
Sentijn
Sweco
3.4.3.2

945

950

955

960

965

970

975

Jaarcontracten afgesloten in 2016 met bedrijven waarmee in 2015 geen contract bestond

Doorlopende contracten verlengd in 2016

* Deze contracten hebben al wel een toezegging tot verlenging maar de inhoud is nog niet precies
bekend of het overeengekomen voorstel is nog niet ondertekend.
Antea Group*
APPM*
Arcadis
AT Osborne
Ballast Nedam
Bouwen met Staal
Count & Cooper
CROW
Deltares
Dura Vermeer
Fluor*
Fugro GeoServices B.V.
Koninklijke Grolsch N.V.
Heijmans
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam*
Jelmer
KIVI
Koninklijke BAM
Koninklijke Boskalis*
Luttikhuis
Navingo
Rijkswaterstaat*
Royal HaskoningDHV
Spanbeton*
Stichting Bedrijvendagen Twente
Strukton Civiel
Tebodin
Universiteit Twente
Van Oord*
Wagemaker
Wareco Ingenieurs
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3.4.3.3
980

Doorlopende contracten niet verlengd

Langwyk Campus Recruitment
LievenseCSO
Movares
Shell
3.4.3.4

Kortlopende contracten en met contracten vanuit commissies, afgesloten in 2016

985
Betoncentrale Twenthe

Betonbrouwers

ENCI

Betonbrouwers

Antea Group

Symposiumcommissie

APPM

Studiereiscommissie

Avivas Adviseurs

Studiereiscommissie

Ballast Nedam

Symposiumcommissie

BAR-organisatie

Studiereiscommissie

Business Talent Network

Algemeen

Continu

Buitenlandreiscommissie

Count & Cooper

Symposiumcommissie

Gemeente Almere

Studiereiscommissie

Gemeente Doetinchem

Studiereiscommissie

Gemeente Losser

Studiereiscommissie

Gemeente Winterswijk

Studiereiscommissie

Gemeente Woerden

Studiereiscommissie

Haitsma Beton

Algemeen

HEMUBO

Algemeen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Studiereiscommissie

Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Algemeen

LievenseCSO

Buitenlandreiscommissie

Movares

Symposiumcommissie

mténv

Studiereiscommissie

Navingo

Algemeen

Provincie Overijssel

Studiereiscommissie

Provincie Utrecht

Studiereiscommissie

Rijkswaterstaat

Studiereiscommissie

Stichting Pioneering

Studiereiscommissie

Strukton

Symposiumcommissie

Sweco

Symposiumcommissie

Twynstra Gudde

Symposiumcommissie

Twynstra Gudde

Algemeen

Universiteit Twente

Betonbrouwers

Van den Herik

Studiereiscommissie

Van Hattum en Blankevoort

Kick-In Kamp

Van Oord

Studiereiscommissie

Wagemaker

Algemeen

Witteveen+Bos

Symposiumcommissie
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3.5 Relaties
In dit deel de belangrijke gebeurtenissen met alle niet-civieltechnische relaties van ConcepT
uitgelicht.

Overlegorganen Onderwijs
990

995

De Functionaris Onderwijs neemt vanzelfsprekend deel aan de overlegorganen Opleidingscommissie
en Overleg Onderwijscommissarissen. Ook heeft de Functionaris Onderwijs zitting in de Faculteitsraad
op persoonlijke titel. Onderwerpen die aan bod kwamen bij de Opleidingscommissie waren zoals
gebruikelijk het Onderwijs- en Examenreglement en de kwartielevaluaties. Dit jaar werd ook
besproken hoe de opleiding het best de internationalisering van de bacheloropleiding kan aanpakken.
Bij het Overleg Onderwijscommissarissen is gesproken met de organisatie van de voorlichting en
evaluaties van minoren.

1000

Naast de officiële overlegorganen heeft de Functionaris Onderwijs overleggen met de
Opleidingsdirecteur en Opleidingscoördinator. Wanneer er behoefte was voor een nieuw gesprek werd
deze gepland. De samenwerking met de nieuwe opleidingscoördinator Sander Siebelink is erg positief
bevallen.

1005

De voorzitter heeft, net als in voorgaande jaren, zitting genomen in de besturen van KIVI
Bouw&Waterbouw (B&W) en KIVI Landgebruik en Watermanagement (L&W). In 2016 is het eerder
afgesloten convenant met KIVI B&W aangehouden waarin staat dat ConcepT twee activiteiten per jaar
moet openstellen voor KIVI leden. ConcepT ontvangt hiervoor €250 per activiteit.

KIVI

1010

1015

Het is in 2016 niet gelukt om twee activiteiten open te stellen. De oorzaak hiervan is dat een activiteit
drie weken van tevoren bekend moet zijn bij KIVI. Bij lunchlezingen waren de bedrijven vanwege het
nieuwe systeem ver van tevoren bekend, maar werd de exacte invulling pas kort van tevoren gegeven.
Andere activiteiten, zoals workshops en excursies, zaten vaak al snel vol met ConcepT-leden,
waardoor deze ook niet open gesteld konden worden voor leden van KIVI. Dit werd door KIVI als niet
positief ervaren. Aan het kandidaat-bestuur 2017 is meegegeven om een aantal lunchlezingen verder
van tevoren te organiseren, zodat het convenant met KIVI kan blijven bestaan.
Verder is in 2016 het symposium aangemeld als activiteit bij KIVI L&W. Hoewel er geen convenant is
met L&W heeft ConcepT hiervoor wel €250 ontvangen. In samenwerking met de afdelingen B&W en
L&W is afgesproken om het symposium van 2017 aan te melden bij beide afdelingen, waarvoor
ConcepT €500 zal ontvangen.

Studieverenigingen

1020

1025

1030

Naast een aantal nieuwe activiteiten is er ook een aantal vaste activiteiten georganiseerd in
samenwerking met andere studieverenigingen op de UT. Zo is er gepaintballd tegen Newton en is het
CTW-klaverjastoernooi gehouden in de borrelkelders Beneden Peil en Diepzat.
In samenwerking met de verenigingen S.V. Paradoks, I.C.T.S.V. Inter-Actief en W.S.G. Isaac Newton
is op 28 september een gezamenlijke oktoberfestborrel georganiseerd in de vorm van het UToberfest.
Vanuit ConcepT waren 40 leden aanwezig, minder studenten dan het aantal leden dat aanwezig was
de oktoberfestborrel in 2015 in Borrelkelder ‘Beneden Peil’. De oorzaak was dat 28 september 2016
ongunstig bleek ten opzichte van de roosters. Dit was onvermijdelijk, want op het moment waarop
de vergunning moest worden aangevraagd waren de roosters nog niet beschikbaar. Naast dit risico op
een slecht gelegen datum, kost en het organiseren van een gezamenlijk UToberfest veel tijd en wordt
er geld op toegelegd. Bestuur 2016 adviseert het kandidaat-bestuur 2017 daarom om niet opnieuw
deel te nemen aan het UToberfest, maar om een eigen oktoberfestborrel te organiseren in Beneden
Peil.
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1035

Het gala is in 2016 niet in samenwerking met Communiqué georganiseerd, vanwege slechte ervaringen
met deze samenwerking in 2015. Het is in 2016 niet gelukt om een samenwerking aan te gaan met
een andere studievereniging. Omdat samenwerking met een andere vereniging een extra dimensie
geeft aan een feest als een gala is aan het kandidaat-bestuur 2017 meegegeven om te blijven zoeken
naar een andere vereniging om mee samen te werken.
Verder is er in 2016 contact geweest met onze zustervereniging in Delft (Het Gezelschap “Practische
Studie”). Zo is bestuur 2016 op bezoek geweest bij hun constitutieborrel in september en is er veel
informeel contact geweest tijdens de Betondag en diverse vergaderingen van KIVI B&W.

OS
1040

1045

1050

1055

In 2016 heeft de voorzitter ConcepT vertegenwoordigd bij het Overleg Studieverenigingen (OS). Er is
in 2016 een aantal zaken naar voren gekomen. Zo is er vanuit het CvB in 2016 de wens ontstaan om
een alcoholvergunning aan te vragen voor de borrelruimtes op de UT. Op dit moment hanteert de
gemeente Enschede een gedoogbeleid, maar het CvB was hiermee niet tevreden. Er is een werkgroep
opgestart met een afgevaardigde vanuit ConcepT. Ook is er in 2016 via OS en de SU gekeken naar een
gezamenlijke bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Op dit moment heeft de UT een contract met
een verzekeraar. In het begin van 2017 moet hier meer duidelijkheid over komen, en moet er ook
duidelijk worden of deze verzekering voor ConcepT voordelig is.
Ten slotte heeft in 2016 de voorzitter deelgenomen in ICOS, het internationaliseringsoverleg van OS.
Deze commissie heeft als doel om ervaringen en ideeën uit te wisselen omtrent internationalisering
op de UT. Deelname aan deze commissie is in het begin van 2016 niet als nuttig ervaren, omdat de
verschillen met andere verenigingen erg groot bleken. Vanaf september is er door OS een nieuwe
structuur ingevoerd voor de vergaderingen van deze commissie. In deze structuur worden elke
vergadering de ervaringen van verenigingen aangaande één aspect van de internationalisering
besproken. Deze nieuwe structuur is als nuttig ervaren en heeft, vooral op het gebied van
eerstejaarsactivisme onder buitenlandse studenten, een bijdrage geleverd aan het handvat
internationalisering.

Externe Betrekkingenoverleg

1060

1065

Het Externe Betrekkingen Overleg is een commissie van het OS. In 2016 is het Externe Betrekkingen
overleg niet als nuttig ervaren. Het overleg heeft afgelopen jaar drie verschillende voorzitters
gekend, daarnaast wordt het overleg slecht bezocht en worden de bijeenkomsten nauwelijks serieus
genomen. Vanuit ConcepT zijn er verschillende keren punten aangedragen, zoals het actueel houden
van een vakblad en de omgang met CV’s van leden. De aangedragen punten kregen nauwelijks input
en hebben zodoende geen informatie opgeleverd. In plaats daarvan is in 2016 veel informeel overleg
geweest tussen de Functionaris Externe Betrekkingen van ConcepT en bestuurders van andere
studieverenigingen met hetzelfde takenpakket. Dat heeft onder meer inzichten opgeleverd voor het
reguleren van lunchlezingen, het systematisch beheren van contracten, mogelijke vernieuwingen voor
een vakblad en tot slot inzicht gegeven in de manier waarop andere verenigingen omgaan met het
verspreiden van CV’s van leden naar bedrijven.

FB
1070

1075

De voorzitter is gedurende 2016 actief betrokken geweest bij zaken aangaande de Horst. Samen met
de voorzitters van andere studieverenigingen in de Horst, de teamleider van het FB en de directeur
bedrijfsvoering van CTW vormt hij het Horstoverleg. Er zijn in 2016 in de Horst geen grote dingen
veranderd die invloed hebben op ConcepT. Wel zijn er camera’s opgehangen in de kelder na overlast
tijdens wisselborrels. In 2018 of 2019 zal S.V. Paradoks verhuizen. Voor de ruimte die hierdoor
vrijkomt zijn nog geen plannen gemaakt.
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Betonvereniging

1080

Net als vorig jaar heeft de Betonvereniging een limiet gesteld aan het aantal studenten dat mee kon
naar de Betondag. Voor €100 konden er 25 studenten vanuit ConcepT naar de Betondag. Net als
afgelopen jaar hebben de BetonBrouwers invulling gegeven aan een stand. Daarnaast was er op de
Betondag een stand beschikbaar voor de BKR. Voor de stands waren nog vijf kaarten per stand
beschikbaar. Daarnaast hebben de voorzitter en kandidaat-voorzitter vrijkaarten gekregen. Op de
Betondag waren 28 ConcepT-leden aanwezig.

3.6 Contracten
1085

Er zijn diverse partijen waarmee ConcepT samenwerkt die niet binnen de portefeuille van de
functionaris externe betrekkingen vallen. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

CTW-subsidie

1090

Per 1 januari 2017 is het subsidiecontract met de opleiding verlengd met twee jaar. Na overleg met
de CTW-opleidingsdirecteuren en de studieverenigingen is besloten om niets aan het contract te
veranderen. Het sponsorbedrag is €13 per lid, bestaande uit €5 voor de ConcepTueel en €8 algemene
sponsoring. Verder wordt de ConcepT-kamer vergoed en wordt een deel van de kosten voor Beneden
Peil vergoed door de faculteit CTW.

Boekencontract

1095

In 2016 is er een nieuw boekencontract afgesloten door de boekencontractcommissie (BCC) van OS.
In het nieuwe contract is een korting van 5% op Nederlandstalige boeken, en een korting van 20% op
internationale boeken afgesproken. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Tevens is de
intentie om ten alle tijden goedkoper te zijn dan lokale boekwinkels en internetaanbieders
opgenomen in het contract.

Leverantiecontract Beneden Peil
1100

1105

1110

De leverantie van de dranken voor borrelkelder ‘BenedenPeil’, wordt verricht door een
samenwerkingsverband tussen Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V. en De Klok Dranken B.V.. De
termijn van het leverantie contract afgesloten in 2012 met als ingangsdatum 1 januari 2012 was
aflopend op 31 december 2016. Bestuur 2016 heeft meegekregen van bestuur 2012 dat
onderhandelingen soms lang kunnen duren. Om die reden is er tijdig gestart met de procedure. In de
maanden januari en februari is de procedure voorbereid door het inwinnen en opzoeken van de nodige
informatie.
Op 9 mei 2016 is er een nieuw contract getekend met exclusieve leverantie tussen ConcepT, W.S.G.
Isaac Newton en de combinatie Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V. en De Klok Dranken B.V.,
gevolgd door een feestelijk proostmoment achter de Horst met de leden van beide verenigingen. Het
nieuwe contract heeft als ingangsdatum 1 april 2016 en een looptijd van 5 jaren. Het contract lopend
van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 is vervroegd beëindigd per 1 april 2016,
gerechtvaardigd door het feit dat het hierop volgende contract voordeliger is.
De huidige samenwerking voor de leverantie van dranken loopt af op 1 april 2021. Wanneer de
bestuurswissel in de periode zal plaatsvinden medio januari, wordt er geadviseerd om in halverwege
2020 reeds te starten met de procedure voor een nieuwe samenwerking.

1115

Paradoks
Afgelopen jaar heeft er weer een samenwerking tussen ConcepT en S.V. Paradoks plaatsgevonden
omtrent borrelkelder ‘Beneden Peil’. Begin 2016 is er weer een nieuw contract afgesloten met S.V.
Paradoks met daarin de voornaamste wijziging dat ze alleen gebruik mogen maken van de borrelkelder
als ze aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan. In 2016 heeft S.V. Paradoks telkens tijdig
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1120

1125

1130

voldaan aan de betaling. Echter is het een goede stok achter de deur gebleken voor S.V. Paradoks om
op tijd aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.
Op het moment van schrijven zijn de onderhandelingen met S.V. Paradoks over het nieuwe contract
nog bezig. Er is geconstateerd dat er veel geld wordt voorgeschoten aan S.V. Paradoks door ConcepT.
Dit komt doordat Paradoks intern tarief betaalt voor een fust, maar ConcepT de fusten voor een hoger
bedrag inkoopt. De korting die ConcepT krijgt van Grolsch wordt pas aan het einde van het jaar
verkregen. Om ervoor te zorgen dat de liquiditeit van ConcepT op peil blijft is het voorstel dat S.V.
Paradoks per fust een extra bedrag betaalt bovenop het interne tarief. Het bedrag dat extra wordt
betaald wordt, wanneer de korting van Grolsch door ConcepT ontvangen is, terugbetaald aan S.V.
Paradoks.

3.7 Algemeen
Algemeen heeft betrekking op zaken die niet onder een andere categorie vallen.

Verzekeringen

1135

1140

1145

In 2016 zijn alle verzekeringen van ConcepT vernieuwd. De aanleiding hiervoor was het opzeggen van
de aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar de aanleiding. Bij een zestal verzekeraars zijn
offertes opgevraagd voor het vernieuwen van de verzekeringen van ConcepT. Uiteindelijk is gekozen
voor Centraal Beheer Achmea, omdat zij de beste offerte boden. Op dit moment zijn de verzekeringen
qua dekking vergelijkbaar met het begin van het jaar. Het verschil is dat ze nu bij één aanbieder zijn
ondergebracht, zonder tussenkomst van een verzekeringsagent. De premie is afgenomen met
ongeveer
€300,per
jaar.
Naar
aanleiding
van
de
problemen
met
de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij ConcepT heeft de SU geïnventariseerd of vergelijkbare
problemen ook spelen bij andere verenigingen. Uit deze inventarisatie bleek dat het grootste deel
van de verenigingen überhaupt niet verzekerd is voor bestuurdersaansprakelijkheid. In samenwerking
met de SU is er door de universiteit een aanbesteding gedaan voor een gezamenlijke
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waar verengingen op kunnen inschrijven. Op dit moment is
de aanbesteding gegund, maar is er nog te weinig informatie bekend bij ConcepT om te bepalen of
het voor ons interessant is mee te doen aan de gezamenlijke verzekering.

Workpool

1150

De Workpool is ook dit jaar weer als een toegevoegde waarde aan ConcepT gezien. Ook in 2016 waren
er weer voldoende opdrachten beschikbaar. Er zijn in 2016 acht opdrachten verspreid over de leden
van de Workpool. De aard van de opdrachten was zeer divers, van nachtwachten bij de Bata tot
student-assistentschappen in module 1. Aan het eind van 2016 bestond de Workpool uit 48 personen.

Viermansbestuur

1155

Bestuur 2016 bestond uit slechts vier personen. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen het
bestuur telkens uit vijf of zes personen bestond. Bestuur 2016 heeft in 2016 aangetoond dat het
mogelijk is om ConcepT te besturen met vier personen. Toch is deze situatie niet gewenst.

1160

Met vier bestuurders is het niet mogelijk gebleken om bij alle commissievergaderingen aanwezig te
zijn. Om dit probleem zo goed mogelijk op te lossen is besloten dat als het verantwoordelijk
bestuurslid niet aanwezig kan zijn zoveel mogelijk een ander bestuurslid te laten meevergaderen met
een andere commissie. Toch bleek dat regelmatig alle bestuurders tegelijk vergaderingen hadden
staan waardoor dit niet altijd mogelijk was.
Daarbij heeft ConcepT erg veel activiteiten waar het bestuur geacht wordt aanwezig te zijn. Dit, in
combinatie met de vele vergaderingen zorgt ervoor dat een viermansbestuur een zeer groot deel van
zijn tijd kwijt is aan het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Hierdoor bestaat het risico dat het
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1165

uitvoeren van het beleid én van de functiespecifieke taken in het geding komt, simpelweg omdat er
niet voldoende tijd beschikbaar is.
Bestuur 2016 wil daarom meegeven aan het kandidaat-bestuur 2017 dat zij moeten streven naar een
bestuur bestaande uit minimaal vijf personen. Mocht er toch gekozen worden voor een
viermansbestuur dan wordt hen aangeraden om bij het schrijven van hun beleidsplan rekening te
houden met de te verwachten werkdruk.

1170

3.8 Inventaris
Inventaris heeft betrekking op de ConcepT-kamer en de borrelkelder.

ConcepT-kamer

1175

In 2016 is een aantal kleine wijzigingen aan de ConcepT-kamer doorgevoerd. Zo is er een nieuw
tijdschriftenrek opgehangen en is er een scherm bij de koffieautomaat gekomen die de aankomende
activiteiten toont. Daarbij is er een waterkoeler aangeschaft ter aanvulling van de koffieautomaat en
de frisdrankautomaat en zijn er vier nieuwe bureaustoelen gekocht ter vervanging van een aantal
oude stoelen. Op de nieuwe bureaustoelen zit een garantie van vijf jaar.

Bestuurskamer
1180

Ook in de bestuurskamer zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een verhoging op
het bureau gemaakt waardoor de werkhouding aan de computers verbetert en er meer ruimte
ontstaat. Doordat ConcepT in 2016 beschikking heeft gekregen over een viertal extra archiefkasten
achter Beneden Peil zijn er een aantal dingen die eerst in de bestuurskamer stonden verplaatst naar
de archiefkasten.

ICT
1185

Zoals gebruikelijk zijn er ook in 2016 twee nieuwe computers aangeschaft. De oude computers zijn in
gebruik genomen voor de server en het koffiescherm waardoor hiervoor geen nieuwe computers
gekocht hoefden te worden.

Borrelkelder
1190

Aan de borrelkelder zijn in 2016 slechts kleine veranderingen geweest. In de zomervakantie is er klein
onderhoud gepleegd. Ook is er een extra ventilator aangeschaft voor betere luchtkwaliteit tijdens
constitutieborrels en borrels in de avond. Voor de kerstborrel is er een sneeuwmachine aangeschaft.
In 2016 zijn er twee nieuwe sponsoren gevonden voor de borrelkelder die beiden een reclamebord
hebben verzorgd.
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4 Jaaroverzicht 2016
1195

In het jaaroverzicht wordt een activiteitenoverzicht en een overzicht van de samenstelling van de
verschillende commissies gepresenteerd.

4.1 Activiteitenoverzicht
Onderstaand is een overzicht te vinden van de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden

Januari
1200

1205

5 januari
11 januari
12 januari
14 januari
14 januari
28 januari

-

Actieve Leden Activiteit
Excursie Utrecht CS (BAM)
Lunchlezing Gaasperdammertunnel A9 (Heijmans)
Algemene Vergadering 2016
Constitutieborrel
Reguliere borrel

Actieve leden activiteit (ALA)

Algemene Vergadering 2016

Tijdens de ALA naar Preston Palace werden de
actieve leden bedankt voor hun inzet in het
afgelopen jaar.

Op 14 januari werd op de Algemene Vergadering
het 27e bestuur opgevolgd door het 28e bestuur.

Februari

1210

1215

9 februari
15 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
18 februari
23 februari

-

27 februari – 5 maart -

1220

1225

Symposium Kick-off lezing
Excursie Strukton: vernieuwing station en omgeving Harderwijk
Meet the masters: Pubquiz
Master Lunch Lecture: Railway Safety
Elfbierentocht
Commissiemarkt
Workshop Jelmer: Projectmanagement op glad ijs
Eerstejaarsfeest: Het Midden-Oosten heeft geen bier, dus blijf
gezellig hier
Buitenlandreis: Kies (B)EIEREN voor je geld!

Workshop Jelmer

Buitenlandreis (BuLa)

Aan de hand van zijn reis over het Baikalmeer
heeft schaatser Arie Loef een workshop gegeven
over het projectmanagement bij een dergelijke
tocht.

Van 27 februari tot 4 maart is München bezocht
door 27 civielers. Met zowel inhoudelijke als
cultuurexcursies was de BuLa een geslaagde
reis.

Maart
8 maart
9 maart
10 maart
10 maart
15 maart
16 maart

-

Docent van het jaar uitreikingsborrel
Onderwijslunch Bachelor
Tom4President lunch initiatief
Kelderfeest: Basement Breakout
Onderwijslunch Master
Symposium ConcepT: ‘High Tech Civil Engineering’
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17 maart
24 maart

1230

1235

-

Driekampborrel
Palmpaasborrel

Symposium: High Tech Civil Engineering

Driekampborrel

Op 16 maart hebben 110 deelnemers kunnen
genieten van een drietal lezingen en acht
workshops met als overkoepelend thema: High
Tech Civil Engineering, nieuwe tools voor de
ingenieur.

Tijdens de driekampborrel hebben acht teams in
drie verschillende wedstrijden gestreden om de
winst. Uiteindelijk is Palette er met de winst
vandoor gegaan.

April
4 april
14 april
18 april
23 april
23 april
24 april
25 april
28 april

-

Studieavond module 3
Reguliere borrel
Lunchlezing Spoorbeveiliging (Movares)
Batavierenrace
Batavierenrace BBQ
StAf-Toernooi
Lunchlezing Modular Design (Fluor)
Reguliere borrel

Batavierenrace (Bata)

StAf-Toernooi

Op 23 april hebben 25 Betonnen Bikkels ConcepT
vertegenwoordigd tijdens de Bata. Met een
mooie 135e plek was ConcepT de snelste
studievereniging van de Horstkelder.

Tijdens de wedstrijden van het StAf-Toernooi
heeft ConcepT 1 laten zien dat civielers de beste
voetballers van de universiteit zijn en is de
beker meegenomen naar de ConcepT-kamer.

1240

Mei

1245

1250

3 mei
9 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
12 mei
19 mei
19 mei
23 mei

-

Borrellezing: Bouwen met kalkhennep (afgelast)
Lunchlezing uitbreiding Suez-kanaal (Boskalis)
Proosten op een nieuw biercontract
Bestuursinteresseborrel
PDEng informatiemiddag (opleiding)
Wat-was-er-nou-midden-in-mei-lunch?
Coyote Ugly borrel
Excursie Spanbeton
Reguliere borrel
Lunchlezing Earthquake Engineering (Fugro)

Proosten op een nieuw biercontract

Excursie Spanbeton

Op 9 mei werd gevierd dat we de komende vijf
jaar Grolsch kunnen schenken in Beneden Peil.
Samen met Grolsch is er geproost op het nieuwe
contract door gelijktijdig de beugels te openen.

Op 19 mei werd de fabriek van Spanbeton
bezocht door negen civielers. In Alphen aan den
Rijn kregen zij te zien hoe voorgespannen liggers
worden gemaakt.
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Juni
1255

1260

1265

1 juni
2 juni
3 juni
6 juni
7 juni
9 juni
11 juni
13 juni
15 juni
16 juni
16 juni
23 juni

-

Lunch Lecture: Smart Cities
Frikandelleneetwedstrijd
Ouderdag
Workshop contractmanagement (BAM)
Bachelor onderwijslunch: Nationale Studenten Enquête
Masters education lunch: National Student Inquiry
Liftwedstrijd: Mechelen
Excursion Amsterdam CS and Broekwetering parking
Eindejaarsactiviteit: escalatiehonkbal
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering
Reguliere borrel
Reguliere borrel

Liftwedstrijd

Eindejaarsactiviteit

In het weekend van 11 en 12 juni heeft de AkCie
een liftwedstrijd georganiseerd waarin de 16
deelnemers streden om te zien wie er het snelst
naar Mechelen kon liften.

Om het collegejaar goed af te sluiten heeft de
Eerstejaarscommissie
op
15
juni
escalatiehonkbal georganiseerd. Er waren 36
deelnemers.

Augustus
25 augustus
29 - 31 augustus
1270

-

Kick-In-borrel
Kick-In-Kamp 2016 ‘Conquer the easT’

5 september
6 september
8 september
14 september

-

20
22
21
28
28
29
29

-

Welcome Day Masterstudenten
Eerstejaars Bounzen (na-intro)
Bestuursinteresseactiviteit
Bouwprojecten Stationseiland Amsterdam (Ingenieursbureau
Amsterdam) (na-intro)
Gotcha
Commissiemarkt
Lunchlezing Kustbescherming (Rijkswaterstaat)
Lunchlezing Zelfrijdende voertuigen (CROW)
UToberfest
Reguliere borrel
Preliminary Presentations Study Tour

September

1275

1280

september
september
september
september
september
september
september

Kick-In-Kamp 2016

UToberfest

Tijdens het Kick-In-Kamp hebben 88 eerstejaars
kennis gemaakt met elkaar en met ConcepT.

In samenwerking met Paradoks, Newton en
Inter-Actief is op 28 september het UToberfest
georganiseerd op het ganzenveld. Er waren 430
bezoekers.
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Oktober
1285

1290

1295

3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober
12 oktober
13 oktober
13 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober

-

Excursie Gaasperdammerweg (Heijmans)
Pubquiz (na-intro)
Lunchlezing Stadsbeek Enschede (Wareco)
Excursie Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (Boskalis)
Studieavond kwartiel 1
Lunchlezing Trein naar de Toekomst (Arcadis)
Paintballen tegen Newton
Trek-een-kaart-borrel
Work-after-study-lecture: Working Abroad
Bijles Mechanica
Bijles Mechanica

Excursie Gaasperdammerweg

Paintballen tegen Newton

In samenwerking met Heijmans hebben de 18
deelnemers de landtunnel in de A9 bezocht. Een
geslaagde excursie naar een indrukwekkend
project.

Op 13 oktober hebben 23 civielers de eer van
ConcepT verdedigd tijdens het paintballen
tegen Newton. In drie matches is getoond dat
civielers de werktuigbouwers aan kunnen.

November

1300

1305

3 november
15 november
16 november
17 november
22 november
23 november
24 november
24 november
30 november

-

Symposium bekendmakingsborrel
Onderwijslunch Bachelor
Klaverjascursus
Betondag 2016
Grolsch excursie
Lunchlezing Hoe complex een simpel project kan zijn (APPM)
Proef de herfstbok borrel
CTW Klaverjastoernooi
Lunchlezing metroproject Riyadh (Strukton)

Betondag 2016

CTW Klaverjastoernooi

Bestuur
2016,
de
BetonBrouwers,
de
BKRcommissie en de Symposiumcommissie
hebben de Betondag ook dit jaar weer gebruikt
voor het leggen van nuttige contacten.

Tijdens het klaverjastoernooi top 24 november
heeft ConcepT weer laten zien dat wij de beste
klaverjassers van CTW in huis hebben.

December
1310

1315

1 december
1 december
7 december
12 december
13 december
13 december
14 december
15 december

-

Zwarte Pietenlunch
Sinterklaasborrel
Lunchlezing Schaalmodelwerk voor zeesluizen (Deltares)
Bedrijvendiner
LinkedIn workshop (Heijmans)
Eerstejaarsfeest: Heel Holland Tapt
Lunchlezing Constructieve veiligheid (Wagemaker)
Kerst-Sing-A-Long borrel
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20 december
21 december

1320

-

Kerstlunch
Lunch lecture: Renovation Technohal

LinkedIn workshop

Bedrijvendiner

Op 13 december heeft Marein Verkerk van
Heijmans aan 19 ConcepT-leden de ins en outs
van LinkedIn, en de werkwijzen van recruiters
laten zien.

Op 12 december hebben 20 masterstudenten
onder het genot van drie gangen kennis gemaakt
met Fluor, Shell en Nelen&Schuurmans.

4.2 Commissies
In dit deel zullen de gebeurtenissen binnen commissies besproken worden.

AkCie

1325

1330

De AkCie 2016 heeft gedurende het jaar meerde activiteiten georganiseerd. De commissie heeft onder
andere de Batavierenrace georganiseerd waarbij de Betonnen Bikkels weer erg succesvol waren en op
een mooie 135e plek zijn geëindigd. Daarnaast zijn een driekampborrel, frikandelleneetwedstrijd,
Gotcha, paintballen tegen Newton en weer een liftwedstrijd georganiseerd. Bij de liftwedstrijd
moesten de 16 deelnemers in teams van twee zo snel mogelijk naar Mechelen liften om daar
vervolgens de avond mooi af te sluiten tussen de Belgische bewoners. De AkCie 2017 heeft dit jaar al
een tweetal activiteiten georganiseerd. Zo is de Grolsch-brouwerij bezocht en is er een kerstlunch
met de nodige glühwein en poedersuiker georganiseerd.

Almanakcommissie

1335

De Almanakcommissie is in 2016 anders vormgegeven dan voorgaande jaren. Door gebrek aan interesse
door het jaar heen is de commissie een stuk later opgestart dan normaal en bestaat de commissie uit
drie personen. Om toch een werkbare situatie te behouden is er een verandering nodig in de opzet
van de almanak. Het grootste deel van de tijd die de Almanakcommissie kost zit in het lay-outen van
alle individuele pagina’s. Door andere verenigingen niet te vragen een stuk te schrijven voor de
Almanak word er significant bespaard op de tijd die nodig is voor de commissie en wordt de commissie
behapbaar met drie personen.

BetonBrouwers
1340

1345

De BetonBrouwers hebben in 2016 meegedaan aan één wedstrijd: de BetonKanoRace in Arnhem. Op
dit evenement zijn een aantal tweede plekken veroverd. Helaas zijn de BetonBrouwers er niet met
de winst vandoor gegaan.
In de sponsoring van de BetonBrouwers hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Er is een sponsor
weg gegaan en één nieuwe sponsor gevonden. De totale sponsoring van de BetonBrouwers is daardoor
licht toegenomen.

BKR2017

1350

Op 13 mei 2017 zal de BetonKanoRace in Enschede georganiseerd worden. In de afgelopen maanden
zijn er grote vorderingen geboekt met de voorbereiding van de BetonKanoRace. Zo is Euros bereid
gevonden hun terrein beschikbaar te stellen voor de wedstrijden en zal er gekampeerd worden op de
campus, zijn er contacten met ROC’s voor de catering en beveiliging en met Rijkswaterstaat voor de
vergunningen.
In tegenstelling tot andere grote projectcommissies van ConcepT is er binnen ConcepT geen ervaring
met het organiseren van de BKR. Draaiboeken en andere hulpmiddelen ontbreken. Om de organisatie
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1355

van de BKR inzichtelijker te maken voor het bestuur is er aan de hand van de richtlijnen voor studiereis
en symposium een richtlijn opgesteld voor de BKR. In deze richtlijn worden verschillende
feedbackmomenten gebruikt om te controleren of de commissie op schema loopt.

Borrelcommissie

1360

Het afgelopen jaar is de bierprijs veranderd (zie H…) en zijn er veel externe borrels gehouden. Dit
heeft als gevolg dat er meer ruimte in de begroting is gekomen. Daarnaast is zijn er afgelopen jaar
wisselingen geweest van de penningmeester en voorzitter. Met de financiën is de continuïteit
behouden gebleven door een langdurig inwerkproces.

Buitenlandreiscommissie

1365

De BuLacommissie 2016 heeft de reis naar München georganiseerd met als thema: Kies (B)EIEREN voor
je geld! De reis vond plaats tijdens de voorjaarsvakantie en er zijn in totaal 27 deelnemers naar
Duitsland afgereisd met de trein. Tijdens de reis zijn de deelnemers naar onder andere een project
voor het aanpakken van de ringweg, het BMW-museum, het Olympisch park, de Erdinger Brouwerij en
een echt Duits Hofbräuhaus.
Enkele maanden geleden is de BuLacommissie 2017 opgestart met als bestemming Wroclaw. Het
aantal deelnemers is naar alle waarschijnlijkheid 46 en vindt plaats van 3 mei t/m 8 mei 2017.

1370

1375

1380

1385

CBC
De CBC, de commissie die de ConcepT Business Course organiseert, is in 2016 niet opgestart. Daarvoor
is gekozen op basis van het verwachte animo. In de jaren dat er een studiereis plaatsvindt wordt er
door de CBC en studiereiscommissie in dezelfde periode uit dezelfde vijver met leden gevist. Wel
heeft de Studiereiscommissie een tweetal dagen georganiseerd met cases van bedrijven,
vergelijkbaar met de ConcepT Business Course.
Twee van de drie bedrijfsbezoeken van de ConcepT Business Course zoals gepland in 2015, namelijk
de bezoeken aan APPM en mténv, hebben alsnog plaatsgevonden voorafgaand aan de studiereis. De
reactie op deze combinatie van ConcepT Business Course en studiereis waren gemengd. Een aantal
deelnemers heeft de cases ervaren als interessant en een leuke teambuildingsactiviteit, andere
deelnemers wilden graag de volledige focus leggen op de studiereis en waren daarom van mening dat
een business course niet binnen het programma past. De cases hebben voor de studiereis bijgedragen
aan de sponsorinkomsten.
Aan volgende besturen wordt geadviseerd om de organisatie van de ConcepT Business Course af te
wisselen met de organisatie van de studiereis. Daarbij is het advies om de mogelijkheid tot het
organiseren van een business course door de Studiereiscommissie te behouden, maar dat dit geen
speerpunt moet zijn van de Studiereiscommissie.
Aan het kandidaat-bestuur 2017 wordt geadviseerd bij het organiseren van de ConcepT Business
Course in een jaar waarin er geen studiereis plaatsvind, de evaluatie van de geannuleerde variant van
2015 goed in acht te nemen.

1390

1395

ConcepTueelcommissie
De ConcepTueelcommissie heeft in 2016 wederom vijf edities van de ConcepTueel uitgebracht
verspreid over het jaar. De decembereditie bevatte geen symposiumbijlage, dit paste namelijk niet
in de planning van de Symposiumcommissie. In plaats daarvan zal er halverwege januari 2017 een
speciale extra editie in A5 formaat, de symposiumeditie, bij alle ConcepT-leden op de deurmat vallen.
In 2016 heeft de commissie een flinke doorloop van leden gekend, continuïteit zal gewaarborgd
blijven dankzij de proactieve manier waarop de commissie nieuwe leden opvangt.
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Galacommissie

1400

De galacommissie is dit jaar later opgestart dan gebruikelijk is. Het gala zal daarom op 16 februari
2017 plaats vinden. Er wordt verwacht dat deze datum gunstig is vanwege de afspraak met de
docenten dat die week geen tentamens en deadlines zijn voor het Symposium. Ook de locatie, band
en DJ zijn vastgelegd. Begin januari zal de promotie gestart worden.

Eerstejaarscommissie

1405

De eerstejaarscommissie 2016 heeft in totaal vier activiteiten georganiseerd, waarvan drie in het jaar
2016. Zo hebben ze het eerstejaarsfeest met als thema “Het Midden-Oosten heeft geen bier, dus blijf
gezellig hier” georganiseerd in de Crazy Kangaroo in februari. Ook hebben zij weer de ouderdag en
een eindejaarsactiviteit georganiseerd. De eindejaarsactiviteit was dit jaar escalatiehonkbal. Achter
de Horst is er gehonkbald op een honkbalveld van zeepbanen en zwembadjes en is de activiteit
afgesloten met een lekkere barbecue.

InterExcie
1410

1415

De InterExcie is in 2016 volledig veranderd qua samenstelling op één commissielid na. Dit is goed
verlopen. Het reguleren van de lunchlezingen voortkomend uit het beleid van bestuur 2016 heeft ook
verandering gebracht in de organisatie van de lunchlezingen. Daar de lunchlezingen nu worden
ingepland door het bestuur kan de InterExcie zich veel meer focussen op de inhoud van de lezingen.
Daarnaast heeft de InterExcie opnieuw de functie ‘Onderwijs’ opgepakt, binnen de commissie worden
nu plannen gemaakt om per lunchlezing en workshop te bekijken welke docenten interessant zijn om
uit te nodigen.

Kick-In Kampcommissie

1420

Voor de derde maal op een rij heeft het Kick-In-kamp plaats gevonden in kampeerboerderij ‘De
Roezeberg’ te Ootmarsum. Vanwege een groter studentenaantal dan verwacht, moest gebruik worden
gemaakt van de tent van de BetonBrouwers. Desondanks het tekort aan slaapplaatsen is ook dit jaar
de locatie goed bevallen. De commissie heeft dit jaar kritisch gekeken naar de opzet van het kamp
van afgelopen jaren en is er in geslaagd het kamp tot een succes te maken voor de nieuwe
eerstejaarsstudenten Civiele Techniek.

1425

In 2017 is ConcepT weer welkom op ‘De Roezeberg’. Wel wordt er gezocht naar een andere locatie,
vanwege het risico dat ‘De Roezeberg’ te klein is.

1430

De lunchclub heeft ook dit jaar weer een paar lunches georganiseerd. Er is voor de Amerikaanse
verkiezingen een Tom4presidentlunch georganiseerd waarbij een Trump look-a-like een mooie speech
heeft gehouden. Daarnaast is er nog een midden-in-meilunch en een Zwarte Pietenlunch
georganiseerd.

Lunchclub

Mastercommissie

1435

Gedurende het jaar heeft de mastercommissie zowel sociale als inhoudelijke activiteiten
georganiseerd. Net als voorgaande jaren organiseerde de commissie lunchlezingen, excursies en een
borrel. Sinds dit jaar heeft de mastercommissie een andere werkwijze gekregen bij de inhoudelijke
activiteiten. Voorheen werden sprekers of bedrijven los van het netwerk van ConcepT benaderd. Nu
wordt meer gebruik gemaakt van het bestaande netwerk. De mastercommissie ervaart de verandering
prettig, omdat de werkwijze nu verduidelijkt is. Daarnaast is de mastercommissie dit jaar voor het
eerst betrokken geweest bij de organisatie van de ‘Faculty Day’ en de ‘Welcome Day’. Voor
continuïteit van deze dagen, heeft de commissie een draaiboek opgesteld.
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1440

De commissie heeft dit jaar veel wisselingen in leden gehad vanwege het afstuderen van de
commissieleden. Masterstudenten zijn gedurende een korte periode in Enschede, ongeveer anderhalf
jaar. Het zoeken naar nieuwe leden zal dus een continu proces moeten blijven voor deze commissie.

Mediacommissie
1445

1450

Begin dit jaar zijn er door de Mediacommissie twee oude computers vervangen. Daarnaast is het
koffiescherm ontwikkeld om te tonen op het scherm naast het koffiezetapparaat en het scherm boven
de lift. Het koffiescherm is een scherm dat automatisch de activiteiten die op de website staan toont.
Daarbij heeft de Mediacommissie een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de verkoop van
boeken automatisch de administreren. Hierdoor worden fouten bij het invoeren van de
verkoopaantallen voorkomen, en is het alleen mogelijk om boeken te verkopen aan personen die de
machtiging hebben getekend.
Momenteel bestaat de Mediacommissie uit twee leden. Bestuur 2016 is op zoek geweest naar nieuwe
leden, maar dit is helaas niet gelukt. Aan het kandidaat-bestuur 2017 wordt meegegeven om actief
te blijven zoeken naar geïnteresseerden in de Mediacommissie.

Studiereiscommissie
1455

1460

1465

1470

In 2016 heeft de Studiereiscommissie hard gewerkt aan het organiseren van de studiereis. Op 1
oktober zijn de deelnemers, organisatie en docenten vertrokken vanuit Nederland naar de VS. Tijdens
de reis, met als thema “American Ambitions” zijn de steden New York, New Orleans en San Francisco
bezocht.
Voorafgaand aan de studiereis hebben de deelnemers een contractonderzoek gedaan. Het is de
commissie gelukt om meer dan voldoende contractonderzoeken te vinden. Daarop is besloten dat
deelnemers een extra contractonderzoek konden doen als zij wilden om hiermee hun persoonlijke
bijdrage te verminderen. Hiervan heeft niemand gebruik gemaakt. Wel is besloten dat de commissie
zelf ook (een gedeelte van) een contractonderzoek zou gaan doen. Omdat het voor commissieleden
niet verplicht is om een contractonderzoek te doen is afgesproken dat zij voor de extra moeite
beloond worden. Dit is gedaan door 40% van de opbrengsten van het contractonderzoek ten goede te
laten komen aan het verlagen van de deelnemersbijdrage van het desbetreffende commissielid. Dit
had als voordeel dat de commissieleden die een contractonderzoek deden hier een redelijke
vergoeding voor kregen, terwijl het grootste deel van de opbrengsten direct ten goede kwamen aan
de studiereis.
In 2017 zal het eindsymposium plaatsvinden en zal het eindverslag uitgebracht worden. De commissie
is daarom niet afgesloten in 2016.
Bestuur 2016 beveelt het kandidaat-bestuur 2017 aan om bij het opstarten van de Studiereiscommissie
2018 goede afspraken te maken over het uitvoeren van overige contractonderzoeken, en het laten
uitvoeren van contractonderzoeken door de Studiereiscommissie.

1475

1480

Symposiumcommissie
De Symposiumcommissie 2016 heeft succesvol het 23ste symposium van ConcepT ‘High Tech Civil
Engineering - Nieuwe tools voor de ingenieur’ neergezet. De studenten hebben het symposium
beoordeeld met een 7,8 en de deelnemende bedrijven gaven het symposium gemiddeld een 8,5. Voor
de locatie is gekozen voor de Waaier met de Foyer als ruimte voor bedrijvenmarkt. De Waaier als
locatie is goed beoordeeld, echter is was de Foyer te klein voor het aantal stands op de
bedrijvenmarkt. Daaruit is het advies naar voren gekomen om de Foyer niet opnieuw te gebruiken
voor de bedrijvenmarkt.
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1485

De Symposiumcommissie is hard aan het werk om op 15 februari het symposium ‘Code Rood – Omgaan
met extremen’ plaats te laten vinden. Voor de locatie is de Horst gekozen omdat daar meer ruimte
is voor de bedrijvenmarkt. De interesse vanuit het bedrijfsleven in het symposium is opvallend groot
en alle plekken waren snel gevuld. Op dit moment zijn de workshop en sprekers geregeld en is er een
dagvoorzitter gevonden.
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4.3 Commissieledenoverzicht
Aktiviteitencommissie 2016 (-)
Ivo Bruijl (V)
Saskia van Brenk (S)
Idwer de Vries (P)
Matthijs Bestebreurtje
Remco van der Kuijlen
Bent Schleipfenbauer
Aktiviteitencommissie 2017 (+)
Rik Wolters (V)
Susan Groenia (S)
Mathijs van Oostrum (P)
Luuk Nieuwenhuis
Thorvald Rorink
Irma van Rozendaal
Patrick Veltkamp
Almanakcommissie 2015 (-)
Martijn Peters (V)
Bart Treurniet (S)
Ramon Oppers (P)
Sander Smit
Joost Bult
Daan Kampherbeek
Almanakcommissie 2016 (+)
Martijn de Gruijter (V)
Guus Tijsse Klasen (S)
Nils van der Wildt (P)
BetonBrouwers
Rutger Meester (V)
Sander Leusink (S)
Raymond Siemons (P)
Alex Bos
Ivo Bruijl
Daan Brinkerink
Anouk van Daatselaar (+)
Jan Engels
Kai Hermann
Ruben Herregrugh
Anne Hofman
Simon Janssen
Daan Kampherbeek (-)
Corine Miedema (-)
Tim Pauli
Jeroen Scholten (+)
Sander de Waard
BKR 2017-commissie
Lisa van Iperen (V)
Daniëlle van Middendorp (S)
Anne Hofman (P)
Alex Bos (-)
Evelien Hageman (+)

Daan Kampherbeek (-)
Amarins Kroes
Marleen Leferink (+)
Dieuwke Maas (-)
Bas Pluister
Luuk Vonk (+)
Borrelcommissie
Geert Luijkx (V/+)
Siska de Vreeze (S)
Evelien Hageman (P)
Corine Miedema
Daan Brinkerink
Sander de Waard
Simon Janssen
Anouk van Daatselaar
Ramon Oppers
Vera Verhoeven
Floran Witting
Frank Diepenmaat
Jesper Reuvers
Luc Evertzen
Marijn Horstman
Pascal Keijzer
Roy Dierx
Siska de Vreeze
Sophie Gorter de Vries (-)
Tom Bankras
Twan Rovers
Willem Trommelen
Chris Belder (-)
Jeroen van der Stee (-)
René van Gerner (-)
Buitenlandreiscommissie 2016 (-)
Luuk Vonk (V)
Marc Frankena (S)
Danny Booij (P)
Fien Boumans
Bente de Leeuw
Els Bosma
Anne Siersema
Buitenlandreiscommissie 2017 (+)
Thijs Schuiling (V)
Dianne Jacobs (S)
Siska de Vreeze (P)
Marleen van Oerle
Niels Welsch
Henri Mauritz
Wouter Kampman
ConcepTueelcommissie
Joost Bult (V)
Daan Kling (S)
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Rick van de Hoef
Rianne Boks
Boyan Domhof
Tom Evers
Yorick Fredrix
Nils van der Wildt
Vincent Rossen
David Barmentloo (+)
Hille Drenth (-)
Koen Reef (-)
Paul Bakker (-)
Galacommissie 2015 (-)
Robin de Boer
Marthe Oldenhof
Floris Nijland
Galacommissie 2016 (+)
Lianne Cortenbach (V)
Cédric Maessen (S)
Karly van der Spek (P)
Renier Timmermans
Jop Keja
Eerstejaarscommissie 2016 (-)
Jop Keja (V)
Sander Leusink (S)
Anouk van Daatselaar (P)
Thijs Lieverse
Siska de Vreeze
Karly van der Spek
Eerstejaarscommissie 2017 (+)
Tom Diks (V)
Kelt Garritsen (S)
Simon Muurman (P)
Ruben White
Rhodé Rijneveld
Max de Vries
Marit Lambers
InterExcie
Mark van den Brink (V/+)
Remco van der Kuijlen (S/+)
Ivo Bruijl (P/+)
Saskia van Brenk (+)
Niek ten Brinke
Arno Verstegen (+)
Casper Bresters (-)
Lars Hesselink (-)
Teun Borghuis (-)
Thijs ten Siethof (-)
Internationalisering (+)
Iris Verboven (V)
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Wouter Kampman (S)
Amarins Kroes
Fitsum Samuel Hailu
Alex Bos (-)
KasCo
Jorrit Juk (-)
Henrike Maris
Rick Engel
Stephan Hesselink
Lieuwe Lei (+)
Tessa Andringa (+)
Kick-In kampcommissie 2015 (-)
Amarins Kroes (V)
Fien Boumans (S)
Willem Trommelen (P)
Els Bosma
Luuk Vonk
Kick-In kampcommissie 2016 (+)
Marthe Oldenhof (V)
Ivo Bruijl (S)
Saskia van Brenk (P)
Ramon Oppers
Thijs Schuiling
Rob Wildeman
Mastercommissie
Niels van den Brink (V/+)
Jasper Bink (P/+)

Jannik Vissers (+)
Philippe Massaar (+)
Jesper Reuvers (+)
Ruben Akse (+)
Martijn Kriebel (+)
Vincent de Heus (+)
Jorrit Juk (-)
Bas Krewinkel (-)
Cynthia Wertwijn (-)
Henk Koopmans (-)
Maarten de Jonge (-)
Jeroen van der Linden (+/-)

Rogier Busscher
Rianne Boks
Daan Brinkerink

Mediacommissie
Rick van de Hoef
Marijn Horstman

Symposiumcommissie 2017 (+)
Tim Reuvekamp (V)
Willem Trommelen (S)
Wytse Roosjen (P)
Casper Bresters
Björn Breunissen
Sam Westerhof
Herwin van den Berg

Raad van Advies
Ingrid van den Brink
Roy Daggenvoorde (+)
Geert Luijkx (+)
Daniël van den Heuvel (+)
Niels van den Brink (+)
Roel Hollander (-)
Robin Kuipers (-)
Julius van Stokkum (-)
Studiereiscommissie 2016
Martijn Krol (V)
Paul Bakker (S)
Boyan Domhof (P)
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Symposiumcommissie 2016 (-)
Kai Hermann (V)
Job van Staveren (S)
Niek ten Brinke (P)
Rik Joosten
Marthe Oldenhof
Sam de Roover
Heleen Jeurink

Lunchclub
Tom Bankras
Daan Brinkerink
Floran Witting
Jesper Reuvers (+)
Frank Diepenmaat (+)
Jan Gert Rinsema (-)
Roy Daggenvoorde (-)
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1. Inleiding
15

20

Dit financieel jaarverslag geeft inzicht in het financiële verloop van ConcepT in 2016. Het verslag
bestaat uit een presentatie van de winst- en verliesrekening en de balans. Daarnaast worden grote
afwijkingen ten opzichte van de begroting en andere bijzonderheden verder toegelicht.
In het afgelopen jaar zijn er zowel onvoorziene financiële meevallers als tegenvallers geweest. De
financiële meevallers waren groter dan de tegenvallers waardoor ConcepT ruimte had om extra
reserveringen aan te maken. Gedurende het jaar heeft ConcepT voldoende liquide middelen gehad
om alle betalingen op tijd te kunnen voldoen. Echter zijn het door het vernieuwde Grolsch contract
stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat ConcepT voldoende liquiditeit behoudt in de toekomst.

4
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2. Winst- en verliesrekening
Begroot 2016

W erkelijk

Post

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

a

Algemeen

€

68.158,00

€

€

b

Commissies

€

141.300,00

c

a

Voorzieningen

€

Totaal

€

Algemeen

-

67.658,00

V ersc hil

500,00

€

86.625,72

€

86.219,10

€

406,62

€

-93,38

€ 139.000,00

€ 2.300,00

€

130.631,39

€

125.689,24

€

4.942,15

€

2.642,15

€

€

5.200,00

€

-5.200,00

€

-2.400,00

€

217.108,34

€

148,77

€

148,77

2.800,00

€ -2.800,00

€

€ 209.458,00

€

-

€

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

V ersc hil

€

7.004

€

-

€

7.004

€

6.056,25

€

-

€

6.056,25

€

2 Subsidie

€

6.344

€

-

€

6.344

€

6.643,00

€

-

€

6.643,00

€

299,00

3 Rente

€

250

€

-

€

250

€

44,68

€

-

€

44,68

€

-205,32

4 Sponsoring algemeen

€

6.300

€

3.500

€

2.800

€

6.156,49

€

4.202,55

€

1.953,94

€

-846,06

5 Website

€

13.600

€

1.300

€

12.300

€

15.064,45

€

1.297,39

€ 13.767,06

€

1.467,06

6 De Brug

€

320

€

340

€

-20

€

75,00

€

234,26

€

-159,26

€

-139,26

7 Borrelkelder

€

5.440

€

3.444

€

1.996

€

4.992,89

€

3.439,89

€

1.553,00

€

-443,00

8 Representatiekosten

€

1.000

€

8.406

€

-7.406

€

1.189,30

€

8.703,59

€

-7.514,29

€

-108,29

9 Organisatiekosten

€

3.000

€

17.041

€

-14.041

€

2.512,78

€

18.691,36

€ -16.178,58

€

-2.137,58
699,08

1 Contributie

209.458,00

217.257,11

-947,75

10 Consumpties

€

3.900

€

10.600

€

-6.700

€

3.818,97

€

9.819,89

€

-6.000,92

€

11 Studieboeken

€

21.000

€

21.000

€

-

€

35.822,53

€

35.826,64

€

-4,11

€

-4,11

12 Krant en tijdschriften

€

-

€

500

€

-500

€

-

€

377,78

€

-377,78

€

122,22

13 Meubilair kamer

€

-

€

700

€

-700

€

-

€

1.214,75

€

-1.214,75

€

-514,75

14 Bedrijvendiner

€

-

€

-

€

-

€

1.700,00

€

1.113,44

€

586,56

€

586,56

15 Onvoorzien

€

-

€

827

€

-827

€

2.549,38

€

900,69

€

1.648,69

€

2.475,69

16 Vervallen debiteuren

€

-

€

-

€

-

€

€

370,20

€

-370,20

€

-370,20

Totaal

€

68.158

€

67.658

€

500

€

€

86.192,43

€

433,29

€

-66,71

Commissies

25
b

86.625,72

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

V ersc hil

17 Activiteitencommissie

€

3.000

€

4.300

€

-1.300

€

€

3.368,62

€

-1.221,62

€

78,38

18 Almanakcommissie

€

2.600

€

2.600

€

-

€

€

300,00

€

-300,00

€

-300,00

19 Betonbrouwers

€

9.000

€

9.000

€

-

€

4.079,40

€

4.079,40

€

20 Borrelcommissie

€

61.500

€

60.500

€

1.000

€

72.688,69

€

67.210,57

€

5.478,12

€

4.478,12

21 Buitenlandcommissie

€

10.500

€

10.500

€

-

€

8.462,89

€

8.462,87

€

0,02

€

0,02

22 Business course

€

3.650

€

3.650

€

-

€

€

-

€

23 ConcepTueelcommissie

€

14.500

€

10.000

€

4.500

€

9.800,00

€

9.550,81

€

249,19

€

-4.250,81

24 Eerstejaarscommissie

€

2.700

€

3.350

€

-650

€

1.295,00

€

1.920,83

€

-625,83

€

24,17

25 Galacommissie

€

8.100

€

8.500

€

-400

€

€

800,00

€

-800,00

€

-400,00

26 InterExcie

€

6.000

€

5.100

€

900

€

€

4.092,94

€

2.367,06

€

1.467,06

27 Kascommissie

€

-

€

50

€

-50

€

28 Kick-In-kampcommissie

€

7.000

€

8.300

€

-1.300

€

29 Lunchclub

€

500

€

500

€

-

30 Mastercommissie

€

250

€

600

€

-350

31 Mediacommissie

€

-

€

50

€

-50

€

32 Symposiumcommissie

€

12.000

€

12.000

€

-

€

12.833,27

€

141.300

€

139.000

€

2.300

€

130.631,39

Subtotaal (b)

5

2.147,00
-

-

6.460,00
-

€

-

-

€

-

-

€

50,00

€

-50,00

€

-

11.056,64

€

11.432,65

€

-376,01

€

923,99

€

336,00

€

320,58

€

15,42

€

15,42

€

1.472,50

€

1.277,00

€

195,50

€

545,50

€

42,90

€

-42,90

€

7,10

€

12.780,07

€

53,20

€

53,20

€

125.689,24

€

4.942,15

€

2.642,15

-
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c

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

V ersc hil

33 Lustrumreservering

V oorzieningen

€

-

€

1.000

€

-1.000

€

-

€

2.000,00

€

-2.000,00

€

34 Opknappen borrelkelder

€

-

€

500

€

-500

€

-

€

500,00

€

-500,00

€

-

35 Reservering ICT

€

-

€

1.300

€

-1.300

€

-

€

1.300,00

€

-1.300,00

€

-

36 Reservering buitenkant kamer

€

-

€

-

€

-

€

-

€

400,00

€

-400,00

€

-400,00

37 Reservering BKR

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.000,00

€

-1.000,00

€

-1.000,00

Subtotaal (c)

€

-

€

2.800

€

-2.800

€

-

€

5.200,00

€

-5.200,00

€

-2.400,00

-1.000,00

Toelichting Algemeen
1 781 primaire leden * €8,50 + 86 secundaire leden * €4,25
2 488 studerende leden * €13,00
7 Zie bijlage 1
8 Zie bijlage 2
9 Zie bijlage 3
10 Zie bijlage 4

Bijlage 1
7 Borrelkelder

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten
€
€
€

3.439,89

1 Sponsoring

€

5.440

€

-

€

5.440

€

2 Kelderhuur

€

-

€

3.444

€

-3.444

€

€

5.440

€

3.444

€

1.996

€

Subtotaal (borrelkelder)

4.992,89
4.992,89

Saldo

Versc hil

2,89

€

4.990,00

€

3.437,00

€

-3.437,00

€

7,00

€

1.553,00

€

-443,00

-450,00

Bijlage 2
8 Representatiekosten

30

Opbrengsten

Kosten

Saldo

V ersc hil

1 Bestuurskleding

Opbrengsten
€

-

Kosten
€

1.200

Saldo
€

-1.200

€

-

€

1.200,00

€

-1.200,00

€

-

2 Commissie-etentjes

€

-

€

696

€

-696

€

-

€

613,60

€

-613,60

€

82,40

3 Commissiekleding

€

-

€

2.980

€

-2.980

€

-

€

2.332,76

€

-2.332,76

€

647,24

4 Constitutiekaartjes

€

-

€

40

€

-40

€

-

€

46,56

€

-46,56

€

-6,56

5 Contact verenigingen binnen UT

€

-

€

300

€

-300

€

-

€

314,29

€

-314,29

€

-14,29

6 Contact verenigingen buiten UT

€

-

€

150

€

-150

€

-

€

11,76

€

-11,76

€

138,24

7 Bedrijfsbezoeken

€

400

€

1.000

€

-600

€

400,00

€

1.958,80

€

-1.558,80

€

-958,80

8 Reunie met oud-besturen

€

600

€

1.300

€

-700

€

789,30

€

1.489,30

€

-700,00

€

-

9 Stomen pakken

€

-

€

90

€

-90

€

-

€

90,95

€

-90,95

€

-0,95

10 Contact opleiding en vakgroepen

€

-

€

250

€

-250

€

-

€

199,88

€

-199,88

€

50,12

11 Activiteitenvergoeding bestuur

€

-

€

300

€

-300

€

-

€

300,00

€

-300,00

€

-

12 Overig

€

-

€

100

€

-100

€

-

€

172,36

€

-172,36

€

-72,36

€

1.000

€

8.406

€

-7.406

€

€

8.730,26

€

-7.540,96

€

-134,96

Subtotaal (representatiekosten)

1.189,30

Toelic hting bijlage 2
1 €300 per bestuurder x 4 bestuurders
2 €6 per persoon per commissie-etentje met bestuur of a €6 aan ander dergelijk bedankje
3 €30 per persoon, bij doorlopende commissies is uitgegaan van 3 nieuwe leden per jaar. Symposium- en studiereiscommissie €100 per persoon
9 Voorzitter en extern voor 30 euro stomen en overige bestuursleden voor €15
11 50% korting voor bestuursleden op activiteiten, m.u.v. Buitenlandreis. Gala en Revit-cursus
12 Dassen en chokers en dergelijken

6
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Bijlage 3
9 Organisatiekosten

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Verschil

€

4.252,50

€

-4.252,50

€

-1.652,50

Activiteiten
1 Actieve leden activiteit

€

-

€

2.600

€

-2.600

€

-

2 AV

€

-

€

2.600

€

-2.600

€

-

€

2.489,59

€

-2.489,59

€

110,41

3 Beleidsactiviteit met KB

€

-

€

500

€

-500

€

-

€

535,97

€

-535,97

€

-35,97

4 Sinterklaas

€

-

€

200

€

-200

€

-

€

242,34

€

-242,34

€

-42,34

5 STAF toernooi

€

150

€

150

€

-

€

163,28

€

163,30

€

-0,02

€

-0,02

6 Studieondersteunende activiteiten

€

600

€

1.200

€

-600

€

274,00

€

629,33

€

-355,33

€

244,67

7 Overige activiteiten

€

2.000

€

2.650

€

-650

€

1.850,50

€

2.966,67

€

-1.116,17

€

-466,17

8 Bankkosten

€

-

€

600

€

-600

€

-

€

831,32

€

-831,32

€

-231,32

9 Bestuurscadeau

€

-

€

300

€

-300

€

-

€

298,20

€

-298,20

€

1,80

10 Commissiebedankjes

€

-

€

100

€

-100

€

-

€

179,58

€

-179,58

€

-79,58

11 Kantoorartikelen

€

-

€

100

€

-100

€

-

€

70,31

€

-70,31

€

29,69

12 Licenties

€

-

€

1.100

€

-1.100

€

-

€

1.416,25

€

-1.416,25

€

-316,25

13 Ludieke actie

€

-

€

300

€

-300

€

-

€

291,99

€

-291,99

€

8,01

14 Nieuwbestuurslunch

€

-

€

130

€

-130

€

-

€

135,34

€

-135,34

€

-5,34

15 Vakevaluatielunches

€

-

€

100

€

-100

€

-

€

-

€

€

100,00

16 Teambuilding

€

-

€

500

€

-500

€

-

€

500,00

€

-500,00

€

-

17 Overleg Studieverenigingen

€

-

€

70

€

-70

€

-

€

70,00

€

-70,00

€

-

18 Portokosten algemeen

€

-

€

200

€

-200

€

-

€

274,09

€

-274,09

€

-74,09

19 Omzet printen

€

150

€

400

€

-250

€

125,00

€

522,44

€

-397,44

€

-147,44

20 Telefoonkosten

€

100

€

300

€

-200

€

100,00

€

401,53

€

-301,53

€

-101,53

21 Verzekeringen

€

-

€

850

€

-850

€

-

€

950,97

€

-950,97

€

-100,97

22 Werving actieve leden

€

-

€

1.300

€

-1.300

€

-

€

834,66

€

-834,66

€

465,34

23 Overdrachtslunches

€

-

€

91

€

-91

€

-

€

116,08

€

-116,08

€

-25,08

24 Overig

€

-

€

700

€

-700

€

-

€

518,90

€

-518,90

€

181,10

€

3.000

€

17.041

€

-14.041

€

€

18.691,36

€ -16.178,58

€

-2.137,58

V ersc hil

Algemeen

Subtotaal (organisatiekosten)

2.512,78

-

Toelic hting bijlage 3
2 Wisselborrel + eten (oud)bestuurders en pedellen
6 €1200 voor eten bij studieavonden en €200 vergoeding voor overige kosten
7 Revit-cursus en na-introprogramma/na-introactiviteit
22 Doegroeplunches, bestuursinteresse-activiteit, commissie-informatieboekje en fust bij commissiemarkten
23 €13 per lunch

Bijlage 4
10 Consumpties

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

1 Omzet koffie/thee

€

-

€

6.700

€

-6.700

€

€

5.970,10

€

-5.970,10

€

2 Omzet Frisdrankautomaat

€

2.000

€

2.000

€

-

€

1.326,19

€

1.324,05

€

2,14

€

2,14

3 Omzet snoepwaren

€

1.900

€

1.900

€

-

€

2.492,78

€

2.525,74

€

-32,96

€

-32,96

€

3.900

€

10.600

€

-6.700

€

3.818,97

€

9.819,89

€

-6.000,92

€

699,08

Subtotaal (consumpties)

7

-

729,90
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3. Toelichting op de winst- en verliesrekening
In dit hoofdstuk zullen de zaken in de winst- en verliesrekening die opvallend zijn toegelicht worden.
Eerst zullen de algemene punten besproken worden. Daarna zullen de financiën van verschillende
commissies aan bod komen. Ten slotte zullen de reserveringen toegelicht worden.

3.1. Algemeen
40

De punten die hieronder besproken zullen worden zijn in de afrekening te vinden onder A.

Contributie (2)
De contributie is lager dan verwacht. Dit komt doordat er minder (oud)leden contributie moeten
betalen dan van te voren begroot is.

Rente (3)
45

De rente is afgelopen jaar lager uitgevallen dan begroot. Het rentepercentage is dit jaar verder
achteruit gegaan en er stond voor een langere tijd een hoog bedrag op de
Studiereiscommissierekening in plaats van de rendementsrekening.

De Brug (6)
50

De Brug heeft zowel minder inkomsten als uitgaven gehad afgelopen jaar. De rekeningen van Xerox
waren in de tweede helft van het jaar aanzienlijk goedkoper dan de rekening van de eerste edities.
De inkomsten waren minder doordat er minder advertenties in De Brug zijn geweest.

Sponsoring algemeen (4)

55

De opbrengsten van sponsoring algemeen zijn ongeveer overeenkomstig met de begroting. De kosten
vallen hoger uit dan begroot. De kosten bestaan uit kortingen die worden gegeven op contracten.
Kortingen op de totaal van contracten zijn dit jaar teruggebracht. Echter is er dit jaar discreter
omgegaan met de vergoedingen: in plaats van bijvoorbeeld een onderdeel er gratis bij te geven wordt
het desbetreffende onderdeel opgenomen inclusief dat bedrag aan korting. In de boekhouding heeft
dit geleid tot een hogere som van kortingen.

Borrelkelder (7 en bijlage 1)
60

Aan het begin van 2016 hingen er geen borrelkelderborden in ‘Beneden Peil’ meer. Dit heeft tot
gevolg dat de sponsorinkomsten van de borrelkelder minder zijn dan verwacht. Er zijn aan het eind
van 2016 twee bedrijven gevonden die een borrelkelderbord willen sponsoren. Dit heeft nagenoeg
geen effect op de inkomsten in 2016.

Representatiekosten (8 en bijlage 2)
65

70

Bedrijfsbezoeken (8.7)
De kosten voor dit jaar van bedrijfsbezoeken zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt
voornamelijk doordat er door de functionaris externe betrekkingen en de voorzitter meer in het
weekend is gereisd dan verwacht op basis van 2015. Echter was het nog steeds voordeliger om beide
bestuursleden hun weekend-OV om te laten zetten in een week-OV. Daarnaast zijn de kosten van de
bus naar de Betondag een significant gedeelte van de kosten.

Organisatiekosten (9 en bijlage 3)

75

Actieve Leden Activiteit (9.1)
Omdat aan het eind van het jaar is gebleken dat er een hoog positief saldo is gedraaid, is besloten
om meer uit te geven aan het bedanken van de actieve leden. Daarnaast zijn er meer actieve leden
die meegaan dan verwacht.
8
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Studieondersteunende activiteiten (9.6)
Zowel de kosten als de opbrengsten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er minder
studieavonden zijn gehouden dan van te voren was verwacht.
80

85

90

95

Overige activiteiten (9.7)
De kosten voor de overige activiteiten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt voornamelijk
door het UToberfest. Het UToberfest is door een licht tegenvallende kaartverkoop en hoger
uitgevallen kosten een financiële tegenvaller voor de organiserende verenigingen geweest.
Vakevaluatielunches (9.15)
De vakevaluatielunches zijn in 2016 volledig betaald door de opleiding en er zijn daarom geen
uitgaven voor vakevaluatielunches geweest.
Verzekeringen (9.21)
In 2016 is ConcepT van verzekering gewisseld. Dit gaat om alle verzekeringen die ConcepT had,
namelijk om de bestuursaansprakelijkheids-, aansprakelijks- en inboedelverzekering. Doordat er in
2016 ook een groot gedeelte van de verzekering in 2017 is betaald, vallen de kosten hoger uit.
Werving actieve leden (9.22)
De kosten voor het werven van actieve leden zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft meerdere
oorzaken. Zoals tijdens de HAV al genoemd is, zijn er geen lunches aan het begin van ons bestuursjaar
georganiseerd. Daarnaast was het niet nodig om meer geld uit te geven aan het vinden van een nieuw
bestuur voor 2017.

Consumpties (10 en bijlage 4)
Door de aanschaf van de waterkoeler is het koffie- en theeverbruik lager dan verwacht. Daardoor zijn
de kosten lager uitgevallen dan begroot.
100

Meubilair kamer (13)
Door een positief saldo aan het einde van het jaar is gekozen om extra geld aan het meubilair van de
kamer uit te geven. De voornaamste kosten die gemaakt zijn voor het meubilair van de kamer zijn de
waterkoeler en nieuwe bekerdispensers.

Onvoorzien (15)
105

Doordat er nog wat voorziening van 2015 openstonden zijn er hoge onvoorziene inkomsten. Bestuur
2016 heeft ervoor gekozen om de bestemming van het geld van die voorzieningen te veranderen zoals
besproken is tijdens de HAV. Zo zijn komen er nieuwe bekerdispensers en zijn een waterkoeler en
mokken en zonnebrillen aangeschaft.

Vervallen debiteuren (17)
110

Er zijn twee contracten ingeboekt in het vorige jaar die uiteindelijk niet zijn ondertekend. Daarnaast
is er aan het begin van het jaar minder geïncasseerd voor de opbrengsten van de drankjes in de
borrelkelder dan was ingeboekt.

3.2. Commissies
115

Een aantal commissies is tijdens de halfjaarlijkse vergadering al afgesloten en zijn al tijdens de HAV
besproken. De almanakcommissie en galacommissie worden dit jaar niet afgesloten, omdat zowel het
gala als de almanak in het voorjaar van 2017 plaats gaan vinden. Er staan wel kosten op de post. Dit
zijn reserveringen voor deze commissies.
Hieronder worden een aantal commissies besproken waarvan het resultaat significant verschilt met
de begroting.

9
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Borrelcommissie (20)
De borrelcommissie heeft dit jaar meer winst gemaakt dan begroot. Dit komt doordat het contract
dat per april is ingegaan, gunstiger is en zorgt voor meer opbrengsten. Daarnaast is er geen
Oktoberfestborrel georganiseerd waarbij afgelopen jaren veel verlies is gemaakt.
125

ConcepTueel (23)
Afgelopen jaar zijn de sponsorinkomsten van de ConcepTueel minder ten opzichte van vorig jaar.
Hierdoor is er minder winst gedraaid dan begroot. De contractsom van de contracten met bedrijven
zijn over het algemeen gelijk gebleven of gegroeid, waardoor de InterExcie en de website meer winst
hebben gemaakt.

130

InterExcie (23)
Door het toegenomen aantal lunchlezingen en doordat contractonderdelen waarbij direct contact met
de student duurder zijn geworden, heeft de InterExcie meer winst gemaakt dan verwacht.

Kick-In-kampcommissie (28)
135

De Kick-In-kampcommissie heeft meer inkomsten gekregen dan begroot. Dit komt voornamelijk
doordat er sponsorinkomsten door de excursie en workshop tijdens het kamp zijn binnengekomen.
Daarnaast waren er meer deelnemers bij het kamp dan verwacht.

Mastercommissie (30)
De Mastercommissie heeft een tweetal activiteiten georganiseerd uit samenwerkingscontracten
tussen ConcepT en een bedrijf. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot.

10
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4. Balans
In dit hoofdstuk zijn de begin- en eindbalans opgenomen. De balanspost ‘Reserveringen’ is verder
opgedeeld om verduidelijking te geven.

Begin balans
Activa
Liquide middelen
Voorraden
Vooruitbetaald
Debiteuren
Voorschotten

Eind balans
Activa
Liquide middelen
Voorraden
Vooruitbetaald
Debiteuren
Voorschotten

1-1-2016
€
€
€
€
€

29.252
4.491
2.874
63.734
-

€

100.351

Passiva
Eigen vermogen
Reserveringen
Voorzieningen
Vooruit ontvangen
Crediteuren
Resultaat 2015

€
€
€
€
€
€

48.853
22.002
13.612
12.843
2.450
591

€

100.351

€
€
€
€
€
€

49.444
26.307
9.187
12.326
6.331
148,77

€

103.743,84

31-12-2016
€
€
€
€
€

21.274
6.428
141
75.901
-

€

103.743,84

Passiva
Eigen vermogen
Reserveringen
Voorzieningen
Vooruit ontvangen
Crediteuren
Resultaat 2016

145

Overzicht Reserveringen
Reservering Studiereisfonds
Reservering Borrelkelder
Reservering Sympofonds
Reservering BetonBrouwers
Reservering Lustrum
Reservering ICT
Reservering Briefpapier & Enveloppen
Reservering website
Reservering opknappen ConcepT en omgeving
Reservering BKR 2017
Reservering Almanak voorjaar 2017
Reservering Gala voorjaar 2017
Reservering buitenkant kamer
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11

1-1-2016
9.768
400
4.645
1.398
864
2.100
750
1.478
600
22.002

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31-12-2016
9.768
593
4.645
3.123
2.000
929
2.100
50
1.600
300
800
400
26.307
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5. Toelichting op de balans
150

5.1. Activa
Liquide middelen

155

Gedurende het jaar 2016 is de liquiditeit van ConcepT van voldoende mate geweest. ConcepT was te
allen tijde in staat om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Toch is er een afname
in liquiditeit geweest afgelopen jaar vanwege het nieuwe contract met Grolsch. Het is dus van belang
om dit in de toekomst in de gaten te houden. Naar alle waarschijnlijkheid is de liquiditeit wel
voldoende wanneer de voorgestelde aanpassingen aan het contract met S.V. Paradoks worden
doorgevoerd. Het voorstel voor het nieuwe contract is te vinden in Jaarverslag 2016.

Crediteuren
160

Het bedrag voor crediteuren is redelijk hoog in vergelijking met andere jaren. Dit komt doordat de
facturen van de overnachtingslocatie van het kamp en de laatste bierlevering van december te laat
binnenkwamen en niet in 2016 zijn betaald.

Debiteuren

165

De debiteuren bestaan voor het overgrootste deel uit ingeboekte sponsorcontracten die pas betaald
worden wanneer het contract afloopt. Het overige deel is gedeeltelijk al betaald na 31 december en
voor de rest bestaat het voornamelijk uit de incasso die op 4 januari 2017 heeft plaatsgevonden en
de betalingsachterstand op 1 januari 2017 van S.V. Paradoks.

Debiteuren
Van sponsorcontracten
Anders dan sponsorcontracten
Totaal

€
€

65.615
10.286

€

75.901

5.2. Passiva
Reserveringen
170

175

180

185

Borrelkelder
Om ervoor te zorgen dat de borrelkelder in de toekomst ook in orde blijft, is er dit jaar €500,gereserveerd voor groot onderhoud.
BetonBrouwers
De reservering van de BetonBrouwers bestaat uit een reservering voor een nieuwe mal in 2019 en een
reservering voor de nieuwe mixer. De nieuwe mixer is onlangs binnengekomen, maar niet betaald in
2016. De nieuwe betonmixer heeft een garantieperiode van vijf jaar en er is dus vanuit het bestuur
gesteld dat binnen vijf jaar de betonmixer volledig afgeschreven moet zijn.
BKR 2017
ConcepT zal in 2017 de Betonkanorace organiseren en om dit te organiseren wil bestuur 2016 een
steentje bijdragen door hiervoor een bedrag te reserveren.
Buitenkant kamer
Er is door het bestuur 2016 een reservering aangemaakt voor het opknappen van het uiterlijk van de
ConcepT-kamer. De posters aan de voorkant van de kamer zullen worden vernieuwd en zal er nieuwe
bestikkering op de ramen plaatsvinden om eventuele rommel op de archiefkasten voor buiten de
kamer te verbergen. Dit gaat in de eerste maanden van 2017 plaatsvinden.
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