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Voorwoord
Het jaar 2010 is een mooi jaar geweest! ConcepT bestond dit jaar twintig jaar. Dit vierde lustrum is
gevierd met een week vol activiteiten, feesten en excursies. Naast deze lustrumweek, is er nog veel
meer gebeurd dit jaar. In dit document wordt beschreven wat het beleid van het bestuur heeft
bijgedragen aan de vereniging. Naast het gevoerde beleid worden ook relevante veranderingen
binnen ConcepT beschreven in dit document.
Het beleid had nooit op deze manier opgesteld en uitgevoerd kunnen worden zonder de steun en
toeverlaat van de Raad van Advies. Timon Bruggema, Tony Damen, Maarten ‟t Hoen, Mark van der
Meer, Hendrik van Meerveld, Joost Peeters, Daniël van Putten, Reinier Reijnhoudt en Sander Uijl:
bedankt voor jullie feedback.
Zonder leden geen vereniging, zonder activisme geen activiteiten. We willen de leden bedanken
voor het organiseren van activiteiten en voor de feedback op het functioneren van de vereniging. Ze
hebben bijgedragen aan de realisatie van het beleid en het actief houden van de vereniging.
Bedankt voor de waardevolle toevoeging aan ConcepT.
We wensen u veel leesgenot toe!
R.J. Langeveld

Voorzitter

L.C.W. Suijs

Secretaris

Y.W.A. Goinga

Penningmeester

P.H. Koeneman

Functionaris Externe Betrekkingen
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1 Inleiding
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De opbouw van dit jaarverslag is in lijn met de jaarverslagen van afgelopen jaren. In hoofdstuk 2
wordt het ten doel gestelde beleid voor 2010 teruggekoppeld. Hierbij wordt naast de realisatie van
de verschillende beleidspunten ook aandacht besteed aan eventuele knelpunten of aandachtspunten
voor in de toekomst. Naast de beleidsdoelstellingen worden in dit hoofdstuk ook beleidszaken
behandeld die niet als zodanig zijn beschreven in het beleidsplan voor 2010, maar die wel in 2010
tot uitvoering zijn gebracht.
In hoofdstuk 3 wordt het verenigingsjaar 2010 besproken. Hier komen onder andere het activisme,
de afstudeersteun voor 2010, de (externe) relaties en het onderwijs aan bod. Ook wordt in dit
hoofdstuk aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom alumnivereniging ConcreeT die in 2010
hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens aandacht besteed aan de punten uit het
Strategisch Plan waarop in 2010 vorderingen zijn gemaakt. Tot slot is in hoofdstuk 5 een overzicht
van de belangrijkste activiteiten in het verenigingsjaar 2010 te vinden. Tevens is in dit hoofdstuk
een overzicht te vinden met alle commissies en commissieleden die ConcepT in 2010 heeft gekend.
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2 Realisatie en terugkoppeling beleidsplan 2010
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Waar ConcepT in voorgaande jaren vaak benaderd is als een organisatie, heeft het bestuur het
perspectief aangenomen van ConcepT als een groep en heeft het zich gericht op wat deze leden
nodig hebben of missen. De leden – hoofdzakelijk studenten – hadden weinig zicht op de invulling
van de Bachelor eindopdracht, de te kiezen Masterrichting en het toekomstig werkveld. Het bestuur
wilde meer interactie tussen studenten, de opleiding en het bedrijfsleven om deze dichter bij
elkaar te brengen om zo te helpen bij het maken van keuzes in de studie en over het toekomstig
werkveld. Door een vernieuwde website heeft ConcepT een vernieuwd centraal punt gekregen.
Vanuit dit punt worden ook veel nieuwe activiteiten aangeboden die bijdragen aan het dichter bij
elkaar brengen van de opleiding en bedrijven bij studenten, bijvoorbeeld door meeloopdagen, een
vernieuwd onderwijsmenu en allerlei agenda´s. Ook de betrokkenheid van studenten bij
evaluatiegroepen en het promoten van inhousedagen dragen hier aan bij. Onder andere hierdoor
zijn de leden afgelopen jaar dichter bij de opleiding en het bedrijfsleven gebracht.

2.1 Het vergroten van de duidelijkheid bij studenten omtrent de
mogelijkheden bij de Bachelor eindopdracht en het toekomstig
werkveld.
Het bestuur had als doelstelling om studenten beter voor te bereiden op het toekomstig werkveld
en de Bachelor eindopdracht. Dit vanwege de onduidelijkheid die hierover heerste onder studenten.
Door een verbeterde interactie tussen studenten en bedrijven kan een student een beter
onderbouwde keuze maken over de Bachelor eindopdracht en de te kiezen Masterrichting. Het
bestuur wilde dit bereiken door het opzetten van meeloopdagen, het organiseren van Bachelor
eindopdracht presentatiemiddagen en het promoten van bezoeken aan inhousedagen en andere
netwerkevenementen.

2.1.1 Meeloopdagen
Vanaf begin november is het mogelijk om bij een bedrijf mee te lopen. Tijdens een meeloopdag
krijgt een student een kijkje achter de schermen van het bedrijfsleven. Om een idee te krijgen hoe
een meeloopdag er uit moest komen te zien heeft de Functionaris Interne Betrekkingen (FIB) een
dag bij Dura Vermeer meegelopen. Met deze informatie is een stappenplan geschreven hoe een
meeloopdag vanuit ConcepT geregeld moet worden. Bij voorkeur hebben de begeleiders ook zelf
aan de UT gestudeerd. Hierdoor sluit de meeloopdag beter aan op het toekomstig werkveld van een
student Civiele Techniek. Bovendien weet de begeleider daardoor beter in hoeverre het aansluit op
het onderwijs op de UT.
Het benaderen van potentiële begeleiders van meeloopdagen is op twee manieren gebeurd: via de
contacten die ConcepT reeds had met bedrijven en via het eigen netwerk van oud-leden. Er is
geprobeerd om via de opleiding te weten te komen waar studenten na hun studie gaan werken,
helaas was dit mogelijk. Ook het netwerk van ConcreeT kon niet gebruikt worden, wegens de min of
meer slapende staat van deze vereniging. Via Linked-In zijn nog wel van 98 ConcreeT-leden
gegevens verzameld over waar deze mensen werkzaam zijn.
Er zijn op dit moment negen bedrijven die één of meerdere meeloopdagen aanbieden. Dit zijn
allemaal bedrijven in de bouw- en verkeersrichting, maar er is ook contact met bedrijven in de
waterrichting. Het aantal meeloopdagen dat wordt aangeboden zal dus groter kunnen worden.
Het aantal studenten dat op een meeloopdag gaat is tot op heden vrij laag geweest. Dit kan door
een gebrek aan promotie komen, maar wat opvalt is dat veel studenten wel interesse in
meeloopdagen hebben, maar er niet direct tijd voor hebben en het daarom nog even uitstellen. In
6

de laatste paar weken van het bestuursjaar zijn de aanmeldingen echter toch op gang gekomen en
voor de komende weken staan er vijf meeloopdagen op het programma. Het kandidaat-bestuur
heeft aangegeven de organisatie van meeloopdagen in 2011 voort te zetten.

2.1.2 Bachelor eindopdracht presentatiemiddagen
100

105

110

115

Het doel van de Bachelor eindopdracht presentatiemiddagen was om de duidelijkheid omtrent de
invulling van de Bachelor eindopdracht te vergroten. Het bestuur heeft twee middagen
georganiseerd, één in februari en één in november. Tijdens de middag hebben drie sprekers (die
hun opdracht elk in een andere richting gedaan hebben) een presentatie gegeven over hun
opdracht. Deze presentaties zijn niet diep ingegaan op de inhoud van de opdracht, maar vooral op
het aanlooptraject en de ervaringen tijdens de opdracht. Hierbij zijn zowel sprekers geweest die
hun opdracht in het binnenland als sprekers die hun opdracht in het buitenland hebben gedaan.
Het succes van deze middagen is wisselvallig geweest. De eerste middag was redelijk bezocht, de
tweede middag is de eerste keer verplaatst wegens te laag animo. Dit lag zowel aan timing als aan
promotie. Op de nieuwe datum was het animo groter, maar nog steeds matig. De opzet was ook
veranderd door de presentaties in de middagpauze te houden. Het bestuur is tot de conclusie
gekomen dat twee middagen per jaar te veel is. Na overleg met de opleiding is besloten dat het
beter is de middag één keer per jaar te organiseren en dan in september of oktober. Op deze
manier valt het niet rondom de voorlichting van de opleiding. De opleiding heeft aangegeven de
middag op te willen nemen in het Bachelor eindopdracht voorlichtingsboekje. Van de aanwezigen
kreeg het bestuur te horen dat zij het nuttig en interessant vonden. Het bestuur raadt het
kandidaat-bestuur dan ook aan om de middag komend jaar wederom te organiseren.

2.1.3 Bezoeken inhousedagen en andere netwerkevenementen

120

125

130

135

De promotie van activiteiten op extern gebied is het afgelopen jaar uitgebreid. Deze activiteiten
werden, tegen betaling, op de site en op de tv geplaatst. Later kwam hier ook nog de infomail bij,
waarin bedrijven een klein stukje tekst kunnen laten plaatsen. Echter bleek het animo voor veel van
deze activiteiten erg laag. Er is bij ConcepT slechts een kleine groep die interesse toont in het
bezoeken van dergelijke activiteiten. Voor bedrijven was het vaak een teleurstelling dat zij wel
betaalden voor promotie, maar daar geen studenten voor terug kregen. Op de nieuwe website is
dan ook een nieuwe pagina gemaakt waar allerlei externe activiteiten kosteloos op kunnen worden
gezet. Er wordt nu per activiteit die vanuit bedrijven wordt aangeboden gekeken of het de moeite
waard is om deze activiteit op de hoofdpagina te zetten en hiervoor dus geld te vragen of dat de
activiteit beter op de externe activiteitenkalender geplaatst kan worden. Bedrijven met een vast
contract zetten hun activiteit meestal op de hoofdpagina en bedrijven of instanties met incidentele
contracten of zonder contract komen op de externe activiteitenkalender terecht. Er is het
afgelopen jaar per activiteit gekeken hoe deze het best gepromoot kon worden. Hierbij kan gedacht
worden aan mond op mond reclame, collegepraatjes of extra e-mails. Hier geldt ook dat voor
bedrijven met een vast contract extra promotie is gemaakt. Door het lage animo voor het bezoeken
van inhousedagen is er slechts voor een kleine groep meer duidelijkheid ontstaan over het
toekomstig werkveld. Door deze groep werden dergelijke evenementen gezien als leuk en nuttig,
waardoor voor hen het doel, het vergroten van de duidelijkheid omtrent het toekomstig werkveld,
bereikt is.

2.1.4 Conclusie

140

Het doel om de duidelijkheid omtrent de mogelijkheden bij de Bachelor eindopdracht en het
toekomstige werkveld te vergroten is het afgelopen jaar deels geslaagd. Hiervoor zijn het afgelopen
jaar twee Bachelor eindopdracht presentatiemiddagen georganiseerd, is de mogelijkheid om een
meeloopdag bij een bedrijf te doen opgezet en zijn er veel externe activiteiten gepromoot. Dit
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aanbod is in de ogen van het bestuur ruim voldoende om meer duidelijkheid in bovenstaande zaken
te verschaffen, echter is het animo onder studenten om aan dergelijke activiteiten deel te nemen
wisselend. Hierdoor is het doel slechts voor een deel van de studenten Civiele Techniek bereikt.
Voor hen is de duidelijkheid omtrent de mogelijkheden bij de Bachelor eindopdracht en het
toekomstige werkveld vergroot.

2.2 Vergroten betrokkenheid van de leden
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Het bestuur had als doelstelling om de betrokkenheid van leden te vergroten. De hoofdreden
hiervoor was de afhankelijkheid van actieve leden voor het vullen van grote commissies en
inschrijvingen voor gezelligheids- en inhoudelijke activiteiten. Om toekomstige problemen hiermee
te voorkomen is het van belang om de betrokkenheid van leden te vergroten. Dit is onder andere
gedaan door het structureren van activiteiten, de communicatiemiddelen uit te breiden en te
verbeteren, activiteiten te organiseren voor Masterstudenten en het betrekken van leden bij het
lustrum.

2.2.1 Structureren activiteiten
Om een betere balans tussen activiteiten en studie te creëren is het bestuur het afgelopen jaar
bezig geweest met het beter structureren van activiteiten. Hier is op drie manieren invulling aan
gegeven. Ten eerste zijn in de jaarplanning van het bestuur de data van grote activiteiten van
tevoren vastgelegd, zoals de ouderdag, het eerstejaarsfeest en het gala. Doordat deze data
vastlagen was het makkelijker minder grote activiteiten te plannen zonder dat deze tegelijk vielen
met andere activiteiten.
Ten tweede is het gebruik van Google Calendar bij ConcepT uitgebreid. Naast het bestuur en de
borrelcommissie hebben nu ook een groot aantal commissies een eigen agenda waarin alle
activiteiten van de andere commissies zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen commissies beter hun
activiteiten plannen omdat goed te zien is wanneer er andere activiteiten plaatsvinden. Alle
activiteiten zijn ook op de website te vinden en leden kunnen deze agenda toevoegen aan hun eigen
digitale agenda.
Tot slot zijn er richtlijnen geschreven die de commissies dienen te volgen bij het plannen van
activiteiten. Deze richtlijnen zijn onderdeel geworden van de commissiedraaiboeken. Omdat
plannen altijd een afweging is en elke keer weer anders is, zijn deze richtlijnen niet bindend.

2.2.2 Onderzoek doen naar verbetermogelijkheden en nieuwe communicatiemiddelen
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Er is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar verschillende nieuwe communicatiemiddelen om
leden beter te kunnen bereiken. Hierbij lag de nadruk op het bereiken van leden die niet vaak in de
ConcepT-kamer zijn en ook weinig deelnemen aan ConcepT-activiteiten. Bij het oriënteren naar
nieuwe communicatiemiddelen heeft de focus voornamelijk gelegen op verschillende sociale media.
Sinds het begin van het jaar heeft het bestuur een eigen twitter-account met de naam
“ConcepTTwente”. Later in het jaar is er ook een facebook-groep met de naam „studievereniging
ConcepT‟ aangemaakt. Via twitter worden leden op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen
de vereniging. De informatie die via deze sociale media verstrekt wordt is van andere aard dan de
informatie die via de overige communicatiemiddelen verstrekt wordt. Om het contact met oudbestuurders te behouden is ook daarvoor een aparte facebook-groep aangemaakt. Naast het in
gebruik nemen van twitter en facebook is er een sms-dienst in gebruik genomen. Gezien de kosten
is besloten deze sms-dienst te beperken tot de lustrumweek. Leden kregen gedurende de week drie
sms‟jes met daarin vermeld wat er die dag allemaal op het lustrumprogramma stond. Later in het
jaar zijn de overgebleven sms‟jes gebruikt om de eerstejaars op de hoogte te stellen van de
commissiemarkt.
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2.2.3 Onderzoek doen naar activiteiten voor Masterstudenten
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Om de Masterstudenten meer bij ConcepT te betrekken wilde het bestuur meer inhoudelijke
activiteiten voor deze groep gaan organiseren. Het bleek echter nogal lastig om er achter te komen
wat deze groep interessant vindt en wat voor activiteiten zij verwacht vanuit ConcepT. Er is
gekozen voor het opzetten van een Mastercommissie, met idealiter studenten uit elke
Masterrichting. Het bestuur verwacht dat een groep enthousiaste Masters beter kan onderzoeken
wat interessant zal zijn dan het bestuur zelf. Het uiteindelijke doel van de Mastercommissie is dat
er inhoudelijke activiteiten, zoals lezingen en excursies, voor Masterstudenten worden
georganiseerd, afwisselend op het gebied van bouwen, water en verkeer. De Masterstudenten
organiseren activiteiten voor hun eigen richting, om de diepgang te waarborgen. Tot nu toe hebben
vier Masterstudenten uit de bouwrichting zitting genomen in deze commissie. Zij zullen bij
docenten en studenten inventariseren wat voor onderwerpen interessant zijn voor lezingen en
excursies. Zodra er ook studenten uit de andere Masterrichtigen actief worden, zullen er ook
activiteiten voor deze Masterstudenten worden georganiseerd. Vanuit bedrijven zijn er reeds
positieve reacties ontvangen. Belangrijk bij deze commissie is dat zij onderscheidend moet zijn en
dus niet moet concurreren met de ConcepT Business Course (CBC). Om dit te waarborgen zal er op
toegezien moeten worden dat deze twee commissies niet in elkaars vijver vissen, bijvoorbeeld door
de nadruk bij de CBC op business cases/games te houden en bij de Mastercommissie op excursies en
lezingen.

2.2.4 Lustrum
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Het lustrum was een ideale kans om de betrokkenheid van niet-actieve ConcepT-leden te vergroten.
Dit geldt voor zowel de organisatie van als de deelname aan activiteiten. Deze kans heeft het
bestuur aangegrepen om niet-betrokken leden bij ConcepT te betrekken. Voor het doorrekenen van
de krattenbrug die op de eerste dag van de lustrumweek gebouwd is, is een krattenbrug rekengroep
opgestart. In deze groep zijn naast actieve ConcepT-leden ook twee niet-actieve leden actief
geworden. Ook na het lustrum zijn deze leden actief gebleven. De een is actief geworden in de
ConcepTueelcommissie, de ander heeft zijn interesse uitgesproken voor de studiereiscommissie.
Tijdens de promotie van de lustrumweek heeft de aandacht niet slechts op actieve ConcepT-leden
maar ook op niet-betrokken leden gelegen. Op deze manier is geprobeerd om ook niet-actieveleden meer bij ConcepT te betrekken. Dit is met wisselend succes gelukt. Met name het lasergamen
in de Horst trok naast actieve ConcepT-leden ook veel niet-actieve leden. Helaas is niet iedereen na
de lustrumweek betrokken gebleven bij ConcepT.

2.2.5 Conclusie
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Het lustrum heeft er toe geleid dat niet-betrokken leden deel hebben genomen aan activiteiten van
ConcepT. Helaas is niet iedereen hiervan betrokken gebleven. De recentelijk opgerichte
Mastercommissie heeft nog geen excursies georganiseerd voor Master studenten, maar wanneer dit
gebeurt zal de betrokkenheid van Masterstudenten vergroten. Over het algemeen is de
betrokkenheid van een kleine groep leden vergroot, echter had deze groep groter kunnen zijn. De
gevreesde problemen aan het begin van het jaar, het vullen van commissies en inschrijvingen, zijn
echter niet opgetreden; commissies zijn gevuld en inschrijvingen lopen (met uitzondering van
excursies) goed.

2.3 Uitstraling van ConcepT verbeteren
230

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de uistraling van ConcepT, voornamelijk de
huisstijl. Het bestuur had als doelstelling om de uistraling dit jaar verder te verbeteren en
verenigingsbreed een herkenbare huisstijl te ontwerpen. Ook de uistraling naar buitenaf wilde het
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bestuur verbeteren door een nieuwe website te ontwerpen en door tijdens het lustrum
spraakmakende activiteiten te organiseren.

2.3.1 Huisstijl verder implementeren
235
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Om de uitstraling van ConcepT professioneler te maken, is besloten een nieuwe interne huisstijl te
laten ontwikkelen. De nieuwe interne huisstijl is duidelijk herkenbaar en is toegepast op posters,
powerpoint presentaties, de ConcepT-infoborden en de nieuwe website. Naast de interne huisstijl is
er in 2010 ook nieuw briefpapier, nieuwe enveloppen en nieuwe visitekaartjes aangeschaft.
Tezamen vormen de nieuwe interne en externe huisstijl een mooi geheel, waarbij de externe
huisstijl een zakelijke uitstraling heeft en de interne huisstijl een toegankelijk karakter heeft.
In 2010 is tevens de kwestie rondom de partij verkeerd gedrukt briefpapier, die in 2009 besteld was,
afgerond. Na veelvuldig contact met de drukker is gebleken dat de fout voor deze verkeerde
levering voornamelijk bij ConcepT lag. Uiteindelijk is het bestuur met de drukker overeengekomen
dat de kosten voor deze pallet gedeeld worden.
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2.3.2 Website
Het doel van het verbeteren van de website was om de overzichtelijkheid en de uitstraling van de
website te verbeteren. In de periode dat het bestuur bezig was met het kijken naar
verbetermogelijkheden voor de website bleek echter dat het naast deze twee doelstellingen ook
wenselijk was om de volledige ledenadministratie hierin te verwerken, waardoor deze als extra eis
aan de website is toegevoegd. Op basis van deze twee doelstellingen en de extra eis is vervolgens
een uitgebreid programma van eisen opgesteld.
Voor de realisatie van de nieuwe website is zowel binnen als buiten ConcepT gezocht naar geschikte
personen. Helaas waren er binnen ConcepT geen personen beschikbaar die voldoende kennis en tijd
bezaten om de website te ontwikkelen. Om deze reden is besloten de ontwikkeling van de website
uit te besteden aan een externe student aan de UT die al eerder voor andere verenigingen
ontwerpwerk had gedaan.
Om de overzichtelijkheid van de website en de bereikbaarheid van pagina‟s te verbeteren ten
opzichte van de oude website is er uitgebreid gekeken naar de navigatie op de nieuwe website. Op
de nieuwe website wordt gebruik gemaakt van slechts enkele menu-items met maar één
onderliggende laag om pagina‟s snel te kunnen vinden. Daarnaast is de website voorafgaand aan de
lancering door een werkgroep uitgebreid getest op gebruiksgemak.
Na de lancering van de website is met de ontwikkelaar een contract opgesteld over het onderhoud
voor de komende vier jaar. Op deze manier blijft de kwaliteit van de website voor de komende
jaren gewaarborgd.
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2.3.3 Lustrum
Tijdens het lustrum zijn tal van grote activiteiten neergezet die de uitstraling van ConcepT ten
goede zijn gekomen. Met de wereldrecordpoging krattenbrug bouwen heeft ConcepT het regionale
en zelfs het landeijke nieuws gehaald. Het lasergamen in de Horst had dermate veel indruk gemaakt
dat ook W.S.G. Isaac Newton deze activiteit in hun lustrumprogramma heeft opgenomen. Ook de
afdeling communicatie van de faculteit CTW heeft bij ConcepT informatie gevraagd over
lasergamen in de Horst.

2.3.4 Conclusie
De uitstraling van ConcepT is afgelopen jaar verbeterd. Het vernieuwen van de huisstijl is dit jaar
voltooid. Zowel de interne als externe uitstraling van de vereniging is voor de komende jaren
10
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gewaarborgd. Daarnaast is er een nieuwe website die positief is ontvangen door leden en externe
contacten. Ondanks de mislukte wereldrecordpoging heeft ConcepT haar twintigjarig bestaan
gevierd met een mooi lustrum en heeft dit een positief effect gehad op de uistraling naar andere
verenigingen

2.4 Relatie met de opleiding verbeteren
280

In 2009 is een goede relatie opgebouwd met de opleidingsdirecteur. Om in te kunnen spelen op
ontwikkelingen binnen het onderwijs had het bestuur als doelstelling deze relatie te behouden en
daarnaast de relatie met de vakgroepen en hun medewerkers te verbeteren. Via deze weg zou
bovendien informatie over waar studenten terecht komen te achterhalen kunnen zijn.

2.4.1 Relatie met opleidingsdirecteur
285

290

Er is op regelmatige basis contact geweest met de opleidingsdirecteur. Dit is zowel formeel gebeurd
via de Opleidingscommisssie (OLC) als informeel. Er is maandelijks overlegd over ontwikkelingen
binnen het onderwijs, maar ook over klachten van studenten. De opleidingsdirecteur staat open
voor ideeën vanuit studenten en samenwerking verloopt soepel. Verder is afgelopen jaar vanuit de
opleiding het verzoek gekomen om meer betrokken te zijn bij het Kick-In kamp. Vandaar dat de
opleidingsdirecteur samen met de opleidingscoördinator is langsgekomen om alvast kennis te maken
met de nieuwe eerstejaars studenten Civiele Techniek. Hierdoor is het voor de eerstejaars
studenten duidelijk dat de opleiding toegankelijk is.

2.4.2 Relatie met vakgroepen en hun medewerkers
295

300

305

310

315

In het begin van het jaar is er met alle drie de vakgroepvoorzitters overlegd over mogelijkheden tot
samenwerking. Het oorspronkelijke idee was om medewerkers meer te betrekken bij activiteiten
van ConcepT en daarnaast om soms gezamenlijk een excursie te organiseren. Gezamenlijk excursies
organiseren is lastig aangezien de vakgroep formeel de kosten hiervoor moet betalen. Daarnaast is
het erg afhankelijk van de docent hoe enthousiast hij/zij is over samenwerking. Er is een aantal
keer sprake geweest van een excursie voor een vak waarbij ConcepT-leden mee konden gaan. Deze
zijn echter allen niet doorgegaan, onder andere door het niet doorgaan van de excursie zelf en
doordat de kosten te hoog waren. Wel is er met de docent van het vak Sustainable Building
afgesproken dat voor dit vak (in het 4de kwartiel) bij de excursie ConcepT-leden mee mogen.
Het betrekken van medewerkers bij activiteiten van ConcepT is ook lastiger gebleken dan
aanvankelijk verwacht. De agenda van medewerkers is over het algemeen erg vol, waardoor zij
enkel deel kunnen nemen aan activiteiten als zij dit ver van tevoren weten. Dit is voor veel
ConcepT activiteiten helaas niet mogelijk. Voor de kerstlunch heeft het bestuur medewerkers
uitgenodigd in september. Dit heeft haar vruchten afgeworpen, aangezien de vakgroep
Watermanagement met 12 personen aanwezig was. Het bestuur raadt het kandidaat-bestuur daarom
aan om als ze willen dat er medewerkers bij activiteiten zijn, dit ruim van tevoren kenbaar te
maken.
Hiernaast is er vanuit de vakgroep Bouwen het verzoek gekomen om de voorlichting over de
bouwrichting te promoten onder ConcepT-leden. Deze voorlichting bestaat uit een toelichting op
het CME programma en een verhaal van een oud-student. Beide voorlichtingen vinden twee keer per
jaar plaats. Ook bij overige zaken merkt het bestuur dat er vaker naar ConcepT wordt gestapt voor
advies en samenwerking. De relatie tussen ConcepT en de vakgroepen en haar medewerkers is
hierdoor verbeterd afgelopen jaar.
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2.4.3 Conclusie
320

De relatie met de opleiding is afgelopen jaar verder verbeterd. Wegens de goede relatie met de
opleidingsdirecteur heeft het bestuur kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ook
de relatie met vakgroepen is verbeterd. Helaas is dit voor leden, naast de kerstlunch, nog niet
zichtbaar geweest. De basis voor een verder verbeterde relatie in de toekomst is er echter wel.

2.5 Verbeteren onderwijskwaliteit
325

Het bestuur had als doelstelling de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit was met name gericht op
de input vanuit de leden. Via de evaluatiegroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs verder
verbeterd. Daarnaast wilde het bestuur de studenten beter inlichten over wat er met de resultaten
van evaluaties gedaan wordt.

2.5.1 Evaluatiegroepen voortzetten
330

335

340

345

De evaluatiegroepen hebben dit jaar voor de Bachelor elk kwartiel plaatsgevonden, op de evaluatie
van het derde kwartiel van het derde Bachelorjaar na. Dit kwam omdat vrijwel alle studenten op
dat moment bezig waren met hun Bachelor eindopdracht. Helaas is de doelstelling om de
evaluatiegroepen binnen drie weken na de tentamenweken plaats te vinden niet gehaald. Dit werd
deels veroorzaakt doordat de uitwerkingen van de schriftelijke evaluaties te laat waren. Inmiddels
is er door de nieuwe opleidingscoördinator een plan voor kwaliteitszorg opgesteld. Hierin staat dat
de schriftelijke evaluaties binnen drie weken uitgewerkt moeten zijn. Vervolgens gaan de evaluaties
langs de docenten en opleidingscoördinator, die hier een reactie op kunnen geven. Daarna worden
ze besproken in de evaluatiegroepen. Deze vinden plaats in de vijfde of zesde week van het
kwartiel. Vanuit de opleiding zijn veel positieve geluiden gekomen over de evaluatiegroepen, omdat
ze de opleiding veel nuttige, aanvullende informatie geven. Ook de studenten zelf zijn positief over
de evaluatiegroepen. Studenten ervaren het als leuk en nuttig en geven veel bruikbare feedback
tijdens de evaluatiesessies.
Wegens het succes van de evaluatiegroepen voor Bachelor vakken zijn ook evaluatiegroepen
opgestart voor Master vakken. De vakken van het eerste kwartiel van het collegejaar 2010/2011 zijn
de eerste die geëvalueerd zijn. Hierbij is de opzet anders dan bij de Bachelor, aangezien er erg veel
Master vakken zijn en een aanzienlijk deel daarvan standaard goed beoordeeld wordt bij de
schriftelijke evaluaties. Er is daarom gekozen om enkel de vakken die bij de schriftelijke evaluaties
slecht beoordeeld worden te evalueren in de evaluatiegroepen. De opleiding is erg enthousiast over
de uitbreiding van de evaluatiegroepen.

2.5.2 Terugkoppeling evaluaties richting studenten
350

355

360

Vorig jaar heeft de opleiding reeds besloten dat resultaten van de evaluaties teruggekoppeld
moeten worden naar studenten. Gedurende het jaar is erop toegezien door het bestuur dat dit ook
daadwerkelijk ging gebeuren. Er is inmiddels een organisatie “kwaliteitszorg Civiele Techniek”
aangemaakt op Blackboard. Hier zullen de resultaten van de evaluaties vanaf begin 2011 op
gepubliceerd worden. Studenten kunnen zich hiervoor aanmelden. Vanwege bezwaren van docenten
zal niet de volledige uitwerking van de evaluaties hier op staan. Wel zal de reactie van de docenten
en de opleidingsdirecteur en de verbeterpunten voor het vak geplaatst worden op de website.
Hierdoor kunnen studenten dus zien wat er met hun evaluaties gebeurt en dat er ook daadwerkelijk
iets mee gebeurt. Er is op de ConcepT-site een pagina aangemaakt waarop uitgelegd wordt wat er
met de evaluaties gedaan wordt en waar de hierboven genoemde resultaten te vinden zijn. Het
kandidaat-bestuur heeft aangegeven de terugkoppeling van de evaluaties onder aandacht van de
studenten te willen brengen.
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2.5.3 Conclusie
365

Door het uitbreiden van de evaluatiegroepen en het verbeteren van de wijze waarop wordt
geëvalueerd heeft het bestuur een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
geleverd. Door de terugkoppeling van deze evaluaties naar studenten is het voor studenten ook
duidelijk dat de onderwijskwaliteit geëvalueerd en verbeterd wordt.

2.6 Bedrijfscontacten intensiveren en inhoudelijker maken
370

375

380

385

390

Het bestuur zag veel mogelijkheden om de huidige bedrijfscontacten te intensiveren. Door de
interactie tussen bedrijven en studenten te vergroten kan er meer inzicht in het toekomstig
werkveld verkregen worden. Op deze manier is naast sponsoring ook samenwerking op andere
gebieden mogelijk, waardoor leden een gevarieerder contact met bedrijven kunnen hebben. Om de
contacten te intensiveren is het wenselijk de informatie en wensen van bedrijven te structureren en
bedrijven duidelijk te maken wat ConcepT hen te bieden heeft.

2.6.1 Informatie en wensen van bedrijven structureren
In het afgelopen jaar is gebleken dat bedrijven steeds specifiekere eisen aan sponsoring stellen.
Bedrijven willen niet zomaar meer een activiteit sponsoren, maar zijn op zoek naar inhoudelijke
activiteiten en interactie met studenten. Het is belangrijk dat deze wensen van bedrijven
gedocumenteerd worden om hier rekening mee te kunnen houden. Daarom is er dit jaar per bedrijf
een document gemaakt waarin gegevens worden bijgehouden van (het contact met) het bedrijf.
Hierin staan zaken als informatie over de contactpersoon, hoe de bedrijfsvisie op sponsoring is,
waarom het bedrijf interessant is voor ConcepT en waarom ConcepT interessant is voor het bedrijf.
Het is verstandig als dit document door het jaar heen geüpdate wordt. Daarnaast is begonnen met
het bijhouden van telefoongesprekken. Een nieuw Customer Relationship Management (CRM)
systeem heeft lang op zich laten wachten, maar vanaf 14 januari zal het nieuwe CRM-systeem
beschikbaar komen. In de komende weken zal de nieuwe Functionaris Externe Betrekkingen in
samenwerking met de huidige Functionaris Externe Betrekkingen de gegevens van het oude systeem
overzetten naar het nieuwe CRM-systeem. De Functionaris Externe Betrekkingen en alle commissie
externen kunnen hierin werken. In dit systeem kunnen alle contactmomenten worden bijgehouden,
waardoor het werken verder wordt gestructureerd.

2.6.2 Duidelijk maken wat ConcepT bedrijven te bieden heeft

395

400

405

Op de nieuwe website is een pagina toegevoegd waarop bedrijven relevante informatie over
ConcepT kunnen lezen. Hier kunnen bedrijven lezen wat ConcepT allemaal doet, wat voor
activiteiten er worden georganiseerd en wat voor samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Alvorens de
start van het bestuursjaar is er gedacht aan het opstellen van een bestand waarin te vinden is waar
afgestudeerden komen te werken. Het was de bedoeling de gegevens van ConcreeT hiervoor te
gebruiken. De samenwerking met ConcreeT is echter dit jaar niet van de grond gekomen en
daardoor zijn er geen gegevens verzameld. Tijdens het jaar is er bij de opleiding voorgesteld om
een brief van ConcepT in de map voor afstudeerders te stoppen. Deze brief zou fungeren als een
antwoordkaart waarop afstudeerders kunnen aangeven waar ze gaan werken en of ze zich
beschikbaar willen stellen voor meeloopdagen. De opleiding wil hier echter niet aan meewerken.
Het enige wat afgelopen jaar mogelijk was en wat dus nu ook gebeurt is het volgende: bij elk lid dat
zich afmeldt bij ConcepT wordt gevraagd waar hij/zij nu werkt of zal gaan werken. Echter is er tot
nu toe nog te weinig informatie om dit te gebruiken bij bedrijfsbezoeken.

2.6.3 Conclusie
Met de komst van het nieuwe CRM systeem is het nu een stuk makkelijker om informatie over en
wensen van bedrijven te documenteren. Het is bij bedrijven echter niet veel duidelijker geworden
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wat ConcepT hen te bieden heeft, voornamelijk omdat het aanleggen van een database met
afstudeerders meer tijd kost dan aanvankelijk gehoopt. Hierdoor kunnen deze gegevens nog niet
gebruikt worden tijdens bedrijfsbezoeken. Hoewel met een aantal bedrijven de samenwerking
geïntensiveerd is (waardoor bijvoorbeeld meeloopdagen opgezet zijn), zullen deze gegevens pas
echt bruikbaar zijn in de toekomst. De informatie die nu gedocumenteerd is, kan met aanvullingen
in de komende jaren, gebruikt worden om de samenwerking in de toekomst te intensiveren.

2.7 Internationalisering
415

420

425

430

435

Het bestuur had als doelstelling om de organisatie van de buitenlandreis en studiereis te
vergemakkelijken door het leggen van contacten met instanties in het buitenland.
De universiteit heeft zich als doel gesteld om meer internationale studenten naar Twente te
trekken. Steeds meer internationale studenten volgen hun Master Civiele Techniek in Twente. De
Bachelor van Civiele Techniek is nog steeds in het Nederlands, waardoor hier internationale
studenten uitblijven. In het strategisch plan is opgenomen dat als meer dan 2% van de studentleden
Engels als voertaal heeft website, mailing, informatiefolder en boekenbestelling in het Engels
moeten worden vertaald. De 2% is dit jaar niet gehaald, de verwachting is dat dit wel gaat
gebeuren. Dit jaar is echter wel al een start gemaakt met het vertalen van deze middelen. Het
bestuur heeft een deel van de nieuwe website in het Engels laten vertalen, de informatiefolder is
inmiddels in het Engels beschikbaar en ook het boekenbestelsysteem zal binnenkort in het Engels
beschikbaar worden. De internationale studenten die afgelopen jaar lid zijn geworden zijn af en toe
aanwezig bij borrels of feesten. Ook was een deelnemer van de studiereis een internationale
studente, waardoor alle communicatie naar de deelnemers in het Engels geweest is.
Internationalisering is niet alleen relevant binnen de vereniging, er liggen ook kansen in het
buitenland. Het bestuur heeft afgelopen jaar via IACES contact gezocht met studieverenigingen van
Civiele Techniek in Londen, Wüppertal, Gendt, Rijeka, Dresden en Timisoara. Deze contacten zijn
gedocumenteerd en kunnen gebruikt worden voor organisatie van de buitenlandreis (BuLa) of
uitwisselingsprogramma‟s. Voor de BuLa naar Liverpool is de studievereniging in Londen benaderd.
IACES is onderverdeeld in local committees (LC). Een LC organiseert activiteiten en een
uitwisselingsweek voor internationale studenten. In overleg met het kandidaat-bestuur is er
besloten om in Twente een LC op te starten (bestaande uit leden van het kandidaat-bestuur), zodat
studenten uit Twente mee kunnen op uitwisseling naar een andere stad waar de studie Civiele
Techniek aangeboden wordt.

445

Verder is er contact gezocht met de medewerker internationalisering van CTW (Jelle Ferwerda) om
ook het hem de mogelijkheden te bespreken. Aangezien de universiteit de komst van internationale
studenten en het contact van hen met de Nederlandse studenten erg belangrijk vindt, ziet hij een
grote rol weggelegd voor studieverenigingen in de toekomst. Daarnaast was zijn advies om via
medewerkers van de vakgroepen contacten met verenigingen in het buitenland op te doen. Hij
wilde ons hier graag mee helpen, maar wegens drukte is dit tot op heden nog niet gelukt. Het
advies naar het kandidaat-bestuur is dan ook om dit komend jaar alsnog te doen.

450

De oorspronkelijke doelstelling, het leggen van contacten met instanties in het buitenland, is
bereikt. De hoeveelheid contacten is echter nog niet dermate groot dat er in elk land contacten
zijn. Gedurende het jaar is bovendien gebleken dat er in de toekomst meer internationale
studenten op de universiteit komen, ook bij civiele techniek. Het is van belang dat ConcepT hier de
komende jaren op inspeelt .

440
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2.8 Overige Ontwikkelingen
2.8.1 Merchandising
455

460

Het bestuur had geld begroot voor merchandising. Vandaar dat er een aantal artikelen gekozen zijn
die besteld konden worden. Hierbij werden de instelkosten betaald door ConcepT en de overige
kosten door de afnemer. Het grote nadeel aan het bestellen van merchandising bleek dat veel
artikelen een minimum afname hebben. Hierdoor was het bij inschrijving op de website nog niet
duidelijk of het artikel uiteindelijk besteld ging worden. Het animo voor merchandising was kleiner
dan verwacht, vandaar dat op alle producten (op de boxershorts na) het minimum aantal om te
kunnen bestellen niet gehaald is. Om zoveel mogelijk leden toch hun ConcepT merchandising te
bezorgen is besloten de twee meest bestelde artikelen te bestellen. Hierdoor zijn er dus meer
artikelen bij ConcepT dan besteld, deze kunnen echter gedurende het jaar nog verkocht worden,
tegen dezelfde prijs.

2.8.2 Actieve leden bijeenkomst
465

470

475

Het bestuur heeft dit jaar vier actieve leden bijeenkomsten (ALB) georganiseerd. Het doel van deze
bijeenkomsten is om nieuwe dingen aan commissies uit te leggen, zodat dit niet per commissie
hoeft te gebeuren. Per ALB is steeds één commissielid uitgenodigd. Het bestuur heeft afgelopen
jaar vier ALB‟s georganiseerd, waarbij de volgende zaken zijn behandeld: posters maken,
agendagebruik en het penningmeesterdraaiboek. De ALB voor commissie externen zal worden
gehouden wanneer een goede uitleg gegeven kan worden over het nieuwe CRM-systeem. Naast het
overdragen van bepaalde zaken is er ook een ALB georganiseerd met alle voorzitters van commissies
en het kandidaat-bestuur. Het doel hiervan was om input te leveren voor het beleidsplan en het
afgelopen jaar te evalueren. Vooral deze laatste ALB was nuttig, omdat het als bestuur prettig en
leerzaam is feedback te krijgen van de leden. Het bestuur raadt het kandidaat-bestuur daarom aan
om komend jaar in ieder geval dit overleg wederom te organiseren, bij voorkeur meerdere keren,
om zo ook tussentijds de stand van zaken te bespreken en evalueren.

2.8.3 Contracten met frisdrankfabrikanten

480

485

Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om een nieuw frisdrankcontract af te
sluiten. Coca Cola had een beter voorstel gedaan dan Vrumona en daarom wilde het bestuur
overstappen naar Coca Cola. Echter is er voor het inschuifbuffet van de borrelkelder in 2007 een
nieuw contract afgesloten dat ConcepT in zijn geheel op Drienerlolaan 5 verplicht tot het afnemen
van producten van Vrumona bij de Klok. In juni 2012 loopt het contract af en bestuur 2010 raadt
aan om dan over te stappen naar Coca Cola mits het voorstel dan nog steeds beter is dan Vrumona.
ConcepT kan altijd aanspraak maken op het Pepsifonds wanneer een activiteit wordt georganiseerd
die voor alle UT studenten toegankelijk is. Dit fonds stelt 400 euro beschikbaar per activiteit, mits
aan de eisen van het Pepsifonds wordt voldaan.

2.8.4 CRM-Systeem

490

495

Op het gebied van een nieuw CRM-systeem is er dit jaar veel gebeurd. In het voorjaar heeft de
Student Union (SU) een demo gepresenteerd van het systeem waar in 2009 aan begonnen was.
Verenigingen konden zich vanaf dat moment inschrijven voor het systeem, waarna het systeem
verder ontwikkeld zou worden. Tijdens deze inschrijfperiode is Studievereniging Stress naar voren
gestapt met een nieuw systeem; hun eigen systeem, Copernicus, maar dan uitgebreid met enkele
eisen die ook gebruikt zijn voor het systeem van de Student Union. Uiteindelijk heeft behalve
ConcepT niemand toegezegd het SU systeem te willen gaan gebruiken. Het was voor de SU toen
onvermijdelijk om de stekker uit het project te trekken. Steeds meer verenigingen gingen vanaf dat
moment over op het nieuw CRM-systeem van Stress, Copernicus 2.0 genaamd. Zoals het systeem op
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dat moment functioneerde voldeed het niet aan de eisen gesteld door ConcepT. W.S.G. Isaac
Newton gebruikte toen ook al Copernicus 2.0, maar was niet erg tevreden over het functioneren.
Voor de zomer is dan ook besloten om samen te kijken op welke punten het systeem verbeterd kon
worden en of dit misschien in het systeem aangepast kon worden. De maker van het systeem was
enthousiast om de veranderingen door te voeren en nu functioneert het systeem naar onze wensen.
Na ConcepT hebben reeds meer verenigingen aangegeven over te willen stappen op Copernicus 2.0
Waar bij het SU systeem een onderhoudscontract was ontworpen is dat er bij Copernicus 2.0 niet.
Echter vond het bestuur het geen optie om deze kans op een goed CRM-systeem voorbij te laten
gaan. Het komend half jaar kan er door de maker nog support worden geleverd en bovendien is het
systeem open source, wat wil zeggen dat er aanpassingen gedaan kunnen worden. Misschien komt
het onderhoud in de toekomst bij de SU te liggen, omdat veel verengingen het systeem al gebruiken
of gaan gebruiken, zodat het functioneren van het systeem gewaarborgd kan blijven. De kosten voor
Copernicus 2.0 bedragen eenmalig €275,-.

510
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3 Verslag bestuur 2010
3.1 Algemeen
515

Het jaar 2010 was een succesvol jaar voor ConcepT. ConcepT heeft haar vierde lustrum op grootse
wijze gevierd en daarnaast hebben nog vele andere activiteiten plaatsgevonden. De financiële
positie van ConcepT is afgelopen jaar, ondanks de slechte economische tijden, niet achteruit
gegaan. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de verschillende aspecten van de vereniging.

3.2 Activisme
3.2.1 Algemeen
520

525

Alle commissies zijn dit jaar goed gevuld geweest, op een tijdelijke onderbezetting van de
ConcepTueel na. Daarnaast is de almanakcommissie wat later opgestart dan gepland, maar dit heeft
verder geen problemen opgeleverd.
Het doel om Masterstudenten actief te krijgen is gelukt, zo zijn bij de symposiumcommissie drie van
de vijf studenten Masterstudent. Daarnaast zijn er onder andere Masterstudenten actief in de
ConcepT Business Course commissie, de studiereiscommissie, de borrelcommissie en natuurlijk de
Mastercommissie. De studiereiscommissie was al opgericht in het vorige bestuursjaar. Het overige
activisme bestaat voornamelijk uit Bachelorstudenten van de lichtingen 2006 tot en met 2010.
Op dit moment wordt geprobeerd de studiereiscommissie 2012 op te starten, hiervoor heeft het
bestuur op dit moment een achttal geïnteresseerden gevonden.

530

Op de bestuursinteresse activiteit waren elf mensen aanwezig, waarna er zes mensen hebben
gesolliciteerd.

3.2.2 Activering eerstejaars

535

540

545

Er deden 44 eerstejaars mee aan de algemene Kick-In, verdeeld over vier doegroepen, waarvan er
twee onafhankelijk waren. Het aantal eerstejaars is hiermee aan de lage kant. Gelukkig deden er
meer eerstejaars mee aan de opleidings-Kick-In, namelijk 54. Er zijn in totaal 75 eerstejaars
studenten Civiele Techniek waarvan er 72 lid zijn geworden van ConcepT.
De eerstejaars zijn actief geworden in de eerstejaarscommissie (6 studenten),
activiteitencommissie (7 studenten), InterExCie (1 student), ConcepTueelcommissie (4 studenten)
en de borrelcommissie (2 studenten), wat een totaal van 20 actieve leden maakt. Het bestuur is
hier tevreden over. Daarnaast is er in de commissies zoals ze nu bestaan niet echt plaats voor meer
actieve eerstejaars.
Het aantal eerstejaars dat deelneemt aan activiteiten is goed te noemen. De Grolsch-excursie is
goed bezocht en ook tijdens het bowlen en het lasergamen was de opkomst van eerstejaars goed te
noemen. De opkomst van eerstejaars op excursies en lunchlezingen valt tot nu toe nog tegen. Er
heeft zich pas één eerstejaars ingeschreven voor een dergelijke activiteit.

3.3 Inventaris
3.3.1 ConcepT-kamer

550

Aan de ConcepT-kamer is in 2010 weinig veranderd. De indeling functioneerde naar behoren en
zodoende heeft het bestuur zich niet genoodzaakt gezien ingrijpende aanpassingen aan de kamer te
doen. Wel zijn er zes nieuwe bureaustoelen in de kamer gekomen omdat de oude bureaustoelen al
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enige tijd aan vervanging toe waren. Daarnaast is er meer ruimte gekomen voor het uitstallen van
prijzen door het plaatsen van een prijzenplank.

555

Aan de buitenkant van de ConcepT-kamer zijn ter hoogte van de bestuurskamer drie A0posterborden opgehangen die de nodige informatie over ConcepT bevatten. Deze borden zijn de
vervanging van de jaren oude blauwe posters die op de prikborden buiten ConcepT hingen.

3.3.2 Computerpark

560

Gedurende het jaar is gebleken dat enkele computers uit het computerpark niet meer naar behoren
functioneerden. Zodoende is besloten een deel van het computerpark (drie computers) te
vervangen. De mediacommissie heeft hier zorg voor gedragen. Grote verbetering is dat de
penningmeestercomputer, die zwaar verouderd was, hierbij ook vervangen is.

3.3.3 Borrelkelder

565

Omdat de vloer van de borrelkelder die in 2008 nieuwe gelegd was al in 2009 begon los te laten, is
in het voorjaar van 2010 de volledige vloer van de borrelkelder opnieuw gelegd. De nieuwe
borrelkeldervloer functioneert voor zover naar behoren. ConcepT heeft geen financiële bijdrage
hoeven leveren voor deze nieuwe vloer.

3.4 Bestuur 2010
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Bestuur 2010 heeft als leus “Coniunctus Viribus”, wat “met vereende krachten“ betekent. Het
bestuur heeft dit zoveel mogelijk proberen te laten terugkomen in haar doen en laten. Haar nadruk
lag op positivisme, dit wilden het bestuur uitdragen naar buiten. Het bestuur vindt het daarnaast
belangrijk dat ConcepT ook aanwezig is bij festiviteiten van andere verengingen ten behoeve van
kennisuitwisseling en onderling contact. Ook hebben bestuursleden zitting gehad in verschillende
commissies en werkgroepen die studievereniging overstijgend zijn.
Voorzitter: De voorzitter zat in het bestuur van de betonvereniging, KIVI Niria Bouw/Waterbouw en
KIVI Niria Landgebruik en Watermanagement. Verder vertegenwoordigde de voorzitter samen met
de vice-voorzitter ConcepT bij vergaderingen van het Overleg Studieverenigingen (OS).
Penningmeester: De penningmeester zat dit jaar bij het boekenoverleg.
Functionaris Externe Betrekkingen: De FEB heeft deelgenomen aan het EB-overleg van het OS. Ook
was zij lid van de Raad van Toezicht van de Bedrijvendagen en van de CRM-systeemgroep. Verder
zat ze dit jaar in de projectcommissie en de evaluatiegroep van de Carrière Portal.
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Functionaris Interne Betrekking en Vice-Voorzitter: De FIB en VV vertegenwoordigde samen met de
voorzitter ConcepT bij vergaderingen van het OS.
Functionaris Onderwijs: de FO is lid van de Faculteitsraad van de faculteit Construerende
Technische Wetenschappen (CTW), gast bij de opleidingscommissie van de opleiding Civiele
Techniek , lid van het Overleg Onderwijs Commissarissen en lid van de commissie Centrale
Onderwijs Prijs van het OS.

3.5 Externe betrekkingen
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Afgelopen jaar is weer een goed jaar geweest wat betreft de sponsoring van ConcepT. Ondanks de
economische crisis is dit jaar het sponsorbedrag wederom hoger uitgevallen dan voorgaande jaren.
Toch gaven de meeste bedrijven waar ConcepT contact mee heeft aan last te hebben van de
economische crisis. Dat er het sponsorbedrag hoger uitgevallen is komt omdat er meer nieuwe
bedrijven zijn benaderd dan dat er zijn afgevallen en omdat er nieuwe manieren van sponsoring zijn
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geïntroduceerd, zoals het gebruikmaken van de infomail. Daarnaast zijn halverwege het jaar de
bedragen voor excursies en lezingen omhoog gegaan zodat deze niet meer in dergelijke mate
verliesmakend zijn als voorgaande jaren.
595

De enige grote sponsor die dit jaar is afgevallen is DHV. Echter zijn daar op dit moment weer
onderhandelingen mee. Hieronder volgt een overzicht van de bedrijven waarmee ConcepT het
afgelopen jaar een contract mee heeft gehad.

Langlopende contracten:

Kortlopende contracten:

AT Osborne#
Ballast Nedam
Brink Groep*
Continu
CROW
Deltares
Grontmij N.V.
Heijmans#
Infraflex
KIVI NIRIA
KOAC NPC*
Koninklijke BAM Groep N.V.
NedMobiel
Oranjewoud
PRC BV
Rijkswaterstaat
Royal Boskalis Westminster N.V.
Shell International B.V.
Strukton#
Tebodin
Van Oord N.V.
Wagemaker
Wareco*

APPM Management Consultants
Arcadis
Atlas Tristar*
BBS Scooters
Besix
Betonvereniging
CUR
Flexbase*
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
Hegeman Nijverdal B.V.*
HKV Lijn in water
Interstep*
Jelmer
Marbé*
NCDO*
NTP Infra Enschede
PRC
ProRail
Rijkswaterstaat
Search B.V.*
Tauw B.V.
TNO Bouw en ondergrond
Tracé
Vopak*
Witteveen+Bos

Jaarcontracten in onderhandeling:

Niet verlengde jaarcontracten:

Arcadis*
Bouwen met Staal*
DHV
Dura Vermeer
RPS*
TNO
MWH*

DHV
Maandag
XTNT
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Studiereis:
Contractonderzoek:
Anacon Infra
Aspari
Avante Consultancy
DHV
Dura Vermeer
Gemeente Enschede
Gemeente Hengelo
Gemeente Losser
Keypoint Consultancy
Provincie Overijssel
Royal Haskoning
Strukton
UT afdeling Bouw/Infra
UT Assistentie Practicum
Vialis
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Sponsoring:
APPM
Betonvereniging
Bouwen met Staal
DHV
Dura Vermeer
Gemeente Enschede
VWQ Projectmanagement
Royal Haskoning
Spanbeton
Ufonds
Van Oord
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*Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2009 geen contract.
#Met de door een hekje gemarkeerde bedrijven zijn onderhandelingen gaande over een nieuw
jaarcontract of verlenging van het jaarcontract.
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Er is afgelopen jaar actief gezocht naar bedrijven in de watersector. Voor veel van deze bedrijven
was samenwerking met studieverenigingen, of in ieder geval met ConcepT nieuw. Voor de
meerderheid van deze bedrijven is het opzetten van een samenwerking dan ook een langdurend
proces en daarom is de samenwerking vaak nog niet concreet of nog klein.
Al een heel aantal jaren is een trend waarneembaar dat bedrijven kritischer worden en willen zien
wat sponsoring hen oplevert. Door de crisis is men gaan nadenken waar hun geld heen gaat.
Bedrijven hebben bedrijven hieruit geleerd, zijn een andere weg qua sponsoring ingeslagen en naar
verwachting zullen ze kritisch blijven. Dit betekent dat bedrijven liever inhoudelijke activiteiten
willen sponsoren en organiseren, zoals het symposium, lezingen en excursies, dan dat ze informele
activiteiten willen sponsoren. Commissies als de Buitenlandreiscommissie, Kick-Inkampcommissie en
galacommissie zullen dan ook moeilijkheden blijven houden met sponsorinkomsten. Om
tegenvallende sponsorinkomsten bij commissies op te vangen is dit jaar onder andere begonnen met
het opnemen van commissiesponsoring in jaarcontracten. Het blijkt namelijk dat een (gering) aantal
bedrijven waarmee een jaarcontract is ook graag wat informeels op willen nemen in hun contract.
Wel dient hierbij te worden opgepast dat dit niet te veel ten koste gaat van algemene sponsoring,
maar dit kan het beste per bedrijf worden bekeken, afhankelijk van hun wensen. Verder proberen
commissies nu goederen gesponsord te krijgen. Te denken valt hierbij aan kleding van bedrijven
voor de Buitenlandreiscommissie. Ook kunnen voor kleine commissies natuurlijk de niet
civieltechnische bedrijven in Enschede benaderd blijven worden.
Sinds een paar maanden, bij de verlenging van een aantal grote jaarcontracten, valt op dat
bedrijven ook verminderde interesse tonen in de ConcepTueel. Artikelen zijn nog wel in trek, maar
advertenties minder. Binnenkort zullen daarom de prijzen voor inhoudelijke artikelen omhoog gaan.
Ook moet er bij bedrijven gehamerd blijven worden op het belang van advertenties; zowel voor hun
eigen naamsbekendheid als voor de financiering van de ConcepTueel.
Bedrijven willen dus steeds meer persoonlijk contact met studenten en steeds minder passieve
sponsoring. Binnenkort zullen daarom de prijzen voor lezingen opnieuw omhoog gaan. Bedrijven
moeten er bewust van worden gemaakt dat persoonlijk contact alleen succesvol kan zijn wanneer er
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een zekere mate van naamsbekendheid is. Bij het benaderen van nieuwe bedrijven zal in de
toekomst rekening moeten worden gehouden met het feit dat deze ook excursies en lezingen willen.
Er zullen dus niet veel extra contracten kunnen worden afgesloten, omdat anders het persoonlijk
contact niet gegarandeerd kan worden, tenzij veel nieuwe leden enthousiast worden gemaakt voor
deelname. Het kandidaat-bestuur zal hier op terug komen in het beleidsplan.

3.6 Onderwijs
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De Functionaris Onderwijs heeft zitting genomen in verschillende instanties om op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dit is gebeurd in de opleidingscommissie (OLC, als
gast), het overleg onderwijscommissarissen (OOC) en de faculteitsraad (FR). Voor
opleidingsspecifieke zaken is contact geweest met de opleidingsdirecteur, bijvoorbeeld over
klachten van studenten. Er is afgelopen jaar ook een opleidingscoördinator aangesteld om de
werkdruk op de overige medewerkers te verminderen. Dit is mevrouw Woud en haar belangrijkste
taak is de kwaliteitszorg van de opleiding. Hiermee is afgelopen jaar ook een goede band mee
opgebouwd en ook zij staat open voor samenwerking met ConcepT.
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De goede band met de programme director van de 3TU Master Construction Management and
Engineering is afgelopen jaar ook voortgezet. Voor de voorlichting over de Master (voornamelijk
voor overstappers van het HBO) is door twee studenten een programma opgezet. Helaas is deze
tweedaagse voorlichting niet doorgegaan door een gebrek aan aanmeldingen, maar de
samenwerking is goed verlopen.
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Ook afgelopen jaar is er een nieuwe Onderwijs en Examenregeling (OER) vastgesteld. Helaas is er
afgelopen jaar vanuit het College van Bestuur (CvB) een algemene versie van het OER doorheen
gedrukt, waarin een aantal rechten van studenten waren weggenomen. Hiervan was de
belangrijkste het recht op een oefententamen. Dit is nu opgenomen in het opleidingsspecifieke deel
van het OER. Bij CTW is het OER uiteindelijk goedgekeurd door de FR. Bij drie andere faculteiten is
dit niet gebeurd en zij zijn nu in een rechtelijke procedure verwikkeld hierover. Komend jaar zal er
goed op gelet moeten worden dat er meer communicatie is met het CvB.
Een voor studenten merkbare verandering is de invoering van Osiris geweest, dat de oude systemen
VIST, TAST en TOST heeft vervangen. Helaas is dit, zoals vaker bij nieuwe systemen op de UT, niet
direct goed gegaan en ook op dit moment is het nog steeds niet volledig werkzaam. Om deze reden
is er ook overleg geweest met de ontwikkelaars van Osiris. Echter is het systeem niet vrij
aanpasbaar voor de UT, aangezien het op meerdere universiteiten wordt gebruikt. Aanpassingen
zullen dus ook daar draagvlak moeten hebben. Vandaar dat er hoogstwaarschijnlijk altijd haken en
ogen blijven aan het systeem.
Met de ingang van het nieuwe collegejaar zijn de roosters (ten laste van het CvB) van Excel naar pdf
veranderd. Hier zijn veel klachten over gekomen van studenten. Vandaar dat het bestuur besloten
heeft de roosters zelf in Google calendar/Outlook in te voeren om de roosters digitaal aan te
kunnen bieden aan studenten.
In september is er vanuit het CvB naar alle opleidingen een brief gegaan over het bindend
studieadvies (BSA). Hierin stond dat alle opleidingen zich mochten aansluiten bij de lopende pilot
en daarnaast aanvullende eisen mochten stellen (zoals een p-in-2-jaar-regeling). Aangezien er geen
indicaties waren dat afgewezen studenten uit Delft naar Twente kwamen en de lopende pilot nog
niet uitgebreid geëvalueerd is, heeft de opleiding besloten niet deel te nemen aan deze pilot. Dit
betekent dus dat er voor Civiele Techniek komend jaar nog geen bindend studieadvies zal zijn. Dit is
goed nieuws voor activisme bij ConcepT.
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Met de komst van de nieuwe website zijn ook veel nieuwe pagina‟s aangemaakt bij het kopje
onderwijs. Er is geprobeerd de studenten beter te informeren over de organisatie van het onderwijs
en de rechten en plichten van studenten duidelijk te maken. Bovendien maakt dit de ConcepT-site
beter als centraal punt voor studenten. Verder is er nieuw leven geblazen in de tentamenbank. Van
de meeste Bachelor vakken zijn up-to-date tentamens geplaatst in de tentamenbank.
Met de komst van een nieuw kabinet zijn er ook allerlei plannen die een negatieve invloed op
activisme en bètaopleidingen kunnen hebben. Er zijn op het moment plannen om langstudeerders te
beboeten en de studiefinanciering af te schaffen voor de Master fase. Dergelijke maatregelen
kunnen grote effecten hebben op het activisme, omdat studenten de prioriteit bij de studie zullen
leggen. ConcepT is hier kritisch op en ondersteunt nationale acties tegen deze plannen. Hierbij
moeten de kwaliteit van het onderwijs en het activisme in de studentgemeenschap wel voorop
staan.
De bezuinigingen op nationaal niveau hebben ook invloed op de universiteit. De komende jaren zal
er 15 miljoen euro bezuinigd moeten worden. Het gevolg hiervan is dat RoUTe „14 aangescherpt
gaat worden. Dit betekent dat zowel het onderzoek als het onderwijs volledig opnieuw ingericht
gaan worden. Er zijn plannen om het Bacheloronderwijs terug te brengen naar 10 Bachelor
opleidingen en het aantal faculteiten terug te brengen naar drie. Hierbij zullen met name „kleine‟
studies geslachtofferd worden. Ook zullen er studies samengevoegd worden, waarbij vooral het
eerste jaar veel vakken in de breedte gegeven worden en in de loop van de Bachelor steeds meer
specialisatie en keuzemogelijkheden zijn. De vraag is echter of dit wenselijk is, aangezien dit
betekent dat alle opleidingen opnieuw geaccrediteerd moeten worden, wat een hoop moeite kost
en hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zal zijn. Binnen CTW wil men het effect van bezuinigingen
terugbrengen door meer te gaan verdienen uit derde geldstroom (onderzoek gefinancierd door het
bedrijfsleven). De verwachting is dat in februari/maart meer duidelijkheid zal zijn over de plannen.
ConcepT zal hier goed op moeten letten en inspelen, omdat het grote gevolgen kan hebben voor de
vereniging.

3.7 Relaties
3.7.1 Studieverenigingen
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Het afgelopen jaar is er goed contact geweest met andere studieverenigingen aan de Universiteit
Twente. Het contact met de twee andere CTW-verenigingen, W.S.G. Isaac Newton en S.G. Daedalus
is intensief geweest. Er is regelmatig overleg geweest met deze verenigingen over verschillende
ontwikkelingen. Zo is er intensief contact geweest met W.S.G. Isaac Newton over het nieuwe CRMsysteem. Verder heeft er dit jaar een CTW-klaverjastoernooi plaatsgevonden dat is opgezet door
bestuursleden van de drie CTW-verenigingen.
Ook is er het afgelopen jaar weer goed contact geweest met S.v. Communiqué. Dit heeft wederom
geleid tot de organisatie van een gezamenlijk gala. Daarnaast heeft Dimensie het afgelopen najaar
contact opgenomen met ConcepT voor de organisatie van een gezamenlijk pokertoernooi dat in
januari heeft plaatsgevonden.
Verder is er in 2010 goed contact geweest met de verenigingen S.V. Stress en I.C.T.S.V. InterActief. Dit contact is gebruikt om situaties bij andere verenigingen te vergelijken en daar lering uit
te trekken. Ook is het nieuwe CRM-systeem afkomstig van S.V. Stress.
Practische Studie (PS) wisselt in september. Het bestuur is bij de wissel, bedrijvendagen en het
symposium van PS geweest. PS is ook bij het symposium en de wisselborrel van ConcepT geweest en
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zijn voornemens om dat dit jaar weer te doen. Het contact met PS is goed verlopen en er heeft
tijdens netwerkevenementen veel kennisuitwisseling plaatsgevonden.

3.7.2 Overleg Studieverenigingen (OS)
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Het bestuur heeft het afgelopen jaar actief geparticipeerd bij het OS. In 2010 zijn twee grote
projecten tot een einde gekomen. Dit zijn de Carrière Portal (CP) en het CRM-systeem. Beide
projecten zijn beëindigd omdat de projecten zo veranderd waren dat ze niet meer aan de eisen van
de studieverenigingen voldeden. De CP is geëvalueerd en wordt niet meer opgepakt door het OS.
IBBS 2 het nieuwe boekenbestelprogramma is vorig jaar ingevoerd door het OS. Dit jaar is met het
programma gewerkt, dit is goed bevallen. Tijdens een vergadering van het OS is besloten dat alle
studieverenigingen vanaf nu bier niet meer uit glas schenken op wisselborrels, aangezien dit
herhaaldelijk tot gevaarlijke situaties leed.

3.7.3 Student Union
Er is dit jaar veel formeel en informeel contact geweest met de Student Union (SU), zo heeft de
jaarlijkse CTW-SU borrel op initiatief van ConcepT plaatsgevonden. Het bestuur heeft veel van de
initiatieven van de SU ondersteund, zoals borrels met de rector. Verder heeft het bestuur veel input
geleverd op het jaarplan van de SU en zijn de deelnemersraad vergaderingen bijgewoond.
Anderzijds heeft ConcepT tijdens het lustrum gebruik gemaakt van het Pepsifonds van de SU en is
een deel van de website via subsidie van de SU betaald.

3.7.4 Kivi Niria
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Afgelopen jaar heeft de voorzitter van ConcepT de vergaderingen van de vakafdelingen
Bouw/waterbouw en Landuse and Watermanagement bijgewoond. Er zijn vanuit het KIVI sprekers
gekomen voor het lustrum en het symposium. Verder was het een goede plek om erachter te komen
wat er speelt binnen het vakgebied.
KIVI Niria Landgebruik en Watermanagement is samen gegaan met een internationale organisatie,
dit biedt perspectieven voor meer internationale activiteiten.

3.8 Ontwikkelingen Alumnivereniging ConcreeT
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ConcreeT had aan het begin van het jaar al anderhalf jaar problemen met het vinden van een nieuw
bestuur. Zij zijn toen naar ConcepT gekomen om samen te kijken naar een oplossing hiervoor.
Aangezien het bestuur ConcreeT als een nuttig middel zag om een aantal beleidsdoelstellingen te
bereiken, is zij hier direct mee aan de slag gegaan. Het bestuur heeft, na overleg met oudbestuurders, zelf een aantal mogelijke oplossingen bedacht. Deze waren met name gericht op het
verplaatsen van de administratie naar ConcepT en de verantwoordelijkheid voor het organiseren van
activiteiten zou bij ConcreeT blijven. Er is niet gekozen om ConcreeT een commissie van ConcepT
te maken aangezien dit (in het geval er een enthousiaste nieuwe lichting zou komen) het activeren
van de vereniging erg lastig zou zijn. Er is een overleg gepland met de voorzitter van ConcreeT en
drie personen die interesse hadden het bestuur te gaan vormen. Dit was een productief overleg. De
drie personen zouden een kandidaat-bestuur gaan vormen en ConcepT zou de administratie en
boekhouding overnemen.
Helaas is na dit productieve overleg weinig actie meer ondernomen vanuit ConcreeT om een
beleidsplan te maken en om een ALV te organiseren. Dit zou eerst in juli plaatsvinden, maar toen
was er nog geen beleidsplan. Dit zou vervolgens in september gebeuren, maar ook hiervoor is niets
meer gebeurd. Er is ook nog steeds geen beleidsplan. Een bestuursoverdracht op korte termijn is
dus niet waarschijnlijk. Vanuit de opleiding is er hierna nog een poging ondernomen, maar ook hier
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is tot op heden niets uit voort gekomen. Helaas is de toekomst van ConcreeT op dit moment
onzeker en kan ConcepT hier weinig invloed op uitoefenen.

3.9 Richtlijn afstudeersteun
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Dit jaar is een richtlijn afstudeersteun en een handboek voor het verlenen afstudeersteun
samengesteld door een werkgroep bestaande uit: Ruben Langeveld, Hendrik van Meerveld, Joost
Peeters, Daniël van Putten en Daan Spikker.
De richtlijn afstudeersteun beschrijft hoe ConcepT dient om te gaan met afstudeersteun. Allereerst
wordt beschreven wat het doel is van afstudeersteun en welke voorwaarden gesteld zijn voor
toekenning van afstudeermaanden aan personen. Vervolgens worden drie situaties geschetst: de
basissituatie, een tekort en een overschot. Bij iedere situatie wordt de aanpak voor het verdelen
van afstudeermaanden binnen ConcepT beschreven.
Dit document is op de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering gepresenteerd. Het betreft een richtlijn
die het bestuur een leidraad biedt voor de verdeling van afstudeermaanden. Uiteindelijk beslist de
AV over de verdeling van afstudeermaanden.
De werkgroep richtlijn afstudeersteun heeft ook een handboek geschreven met informatie over
afstudeermaanden en het aanvragen van afstudeersteun. Dit document is opgesteld om fouten met
aanvragen van afstudeersteun te voorkomen.

3.10 Uitkering afstudeermaanden 2010
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De universiteit heeft geld beschikbaar gesteld om vertraging door activisme van studenten te
compenseren. Deze compensatie voor vertraging is uitgedrukt in afstudeermaanden. Er zijn
verschillende instanties die afstudeermaanden uitkeren, in dit hoofdstuk worden de
afstudeermaanden besproken die door het OS verdeeld worden.
Dit jaar is er een nieuw maandenmodel in gebruik genomen. Dit model is beter bevallen dan het
vorige model, toch is het OS van mening dat er volgend jaar nog wat verbeterd kan worden aan het
model. Volgend jaar wordt er om deze reden een commissie opgericht door het OS om
verbeteringen aan te brengen in het model.
De richtlijn voor de verdeling van afstudeersteun van ConcepT is dit jaar afgerond en in gebruik
genomen. Uit het maandenmodel van het OS volgde dat ConcepT 78 afstudeermaanden te verdelen
hebben. Het bestuur heeft alle stappen van de richtlijn doorlopen. Het basismodel gaat uit van 68
maanden, 8 per bestuurder (inclusief buffer), 1 per lid van de symposiumcommissie en 5 per lid van
de SRC (verdeeld over twee jaar). Wanneer er meer maanden zijn gaan deze eerst naar leden van
de symposiumcommissie en vervolgens als er geen uitzonderlijke dingen zijn gebeurd gaan de
volgende maanden naar leden van het bestuur. De symposiumcommissie krijgt hierdoor 10
maanden en het bestuur (met uitzondering van Niels-Jasper) per persoon 8 maanden (met de
afstudeermaand uit de buffer van vorig jaar dus een totaal van 9 maanden per persoon).
Naast de reguliere maanden is het ook mogelijk om incidentele afstudeersteun aan te vragen, dit is
voor activiteiten die niet binnen het reguliere model van het OS vallen gedaan. Dit jaar zijn deze
maanden voor de lustrumcommissie aangevraagd en goedgekeurd. Er zijn door het OS 6 maanden
beschikbaar gesteld voor deze commissie. Er zijn ook maanden aangevraagd voor de
ConcepTbusinesscourse echter is deze aanvraag afgekeurd. De CBC valt onder het normale
afstudeersteunmodel.
Hieronder is het overzicht gegeven voor de toekenning van de afstudeersteun.
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Bestuur
815

R.J. Langeveld
L.C.W. Suijs
Y.W.A. Goinga
P.H. Koeneman
N.J.F. van den Berg
T. Teunissen

820

825

47 maanden
8
8
8
8
7
8

maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden

Kandidaat-bestuur

6 maanden*

Symposiumcommissie

10 maanden

Studiereiscommissie

15 maanden

Lustrumcommissie

6 maanden

*Een buffervoorschot op de maanden die in het volgende jaar worden uitgekeerd
Het bestuur heeft vorig jaar al een maand ontvangen als buffervoorschot. Het totaal aantal
maanden voor het bestuur is dus als volgt:
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Bestuur

53 maanden
R.J. Langeveld
L.C.W. Suijs
Y.W.A. Goinga
P.H. Koeneman
N.J.F. van den Berg
T. Teunissen

9
9
9
9
8
9

maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
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4 Terugkoppeling Strategisch Plan
4.1 Nieuwe werkgroep
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In 2008 is er een strategisch plan geschreven voor 2009-2011. Er moet in 2011 een nieuw plan
geschreven worden. Dit jaar is het strategisch plan geëvalueerd door de gebruikers (B2009, B2010
en KB2011) en de schrijvers van het oude strategisch plan. Verder zijn er leden gevraagd voor het
schrijven van het nieuwe strategisch plan. Deze groep leden wordt verdeeld in twee werkgroepen,
één die een visie/identiteitsdocument opstelt en één die een document opstelt met een
meerjarenplan voor de komende drie jaar. Er is voor deze vorm gekozen omdat nu in het
strategischplan langlopende taakpunten en tijdlozedoelstellingen door elkaar staan. Met de nieuwe
indeling proberen we dit te verkomen. Een aantal van de schrijvers van het vorige strategisch plan
heeft toegezegd om in de controlegroep plaats te nemen, om feedback te geven op het nieuwe
strategisch plan. De voorzitter van het bestuur zal beide werkgroepen begeleiden en zorg dragen
dat de documenten op de HAV van 2011 gepresenteerd kunnen worden.

4.2 Onderwijs (SP Hfst4)
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De Functionaris Onderwijs is afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij overleggen op
onderwijsgebied. Dit is grotendeels gebeurd door het goede contact met de opleidingsdirecteur,
C.M. Dohmen-Janssen. Daarnaast is er via de evaluatiegroepen betrouwbare informatie over de
onderwijskwaliteit vergaard. De Functionaris Onderwijs heeft zitting genomen in verschillende
commissies en overlegorganen op het gebied van onderwijs. Hierdoor is de Functionaris Onderwijs
op de hoogte gebleven van ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs binnen de opleiding
en de universiteit. Op regelmatige basis is hier door ConcepT bijgedragen aan discussies die gevoerd
werden.

4.3 Vaste structuur en werkwijze creëren voor commissies (SP Hfst 5
Par1)
De structuur die er reeds was binnen ConcepT, zoals draaiboeken en de FTP, is behouden. Bij de
eerstejaarscommissie en de activiteitencommissie is extra aandacht besteed aan de verschillende
functies en de leden die deze functies vervullen zijn extra begeleid. Verder is in het draaiboek
opgenomen hoe een activiteit gepland dient te worden en helpen de Google Calendars hierbij.
Daarnaast is er een standaard opmaak voor begrotingen gemaakt die de commissies helpen een
goede begroting te maken. Het is moeilijk te zeggen of dit doel volledig behaald is. Het gevoerde
beleid van het bestuur heeft de vaste structuur en werkwijze van commissies verbeterd.

4.4 Vergroten van het draagvlak voor activiteiten (SP Hfst5 Par2)
870

875

Met het lustrum is er een groot aantal leden (164) bereikt. Een aantal leden die voor het lustrum
niet vaak bij ConcepT gezien zijn, zijn meer betrokken geraakt. Dit hadden er echter meer kunnen
zijn. Daarnaast zullen er door de activiteiten georganiseerd door de opgerichte Mastercommissie
meer Masterstudenten bij ConcepT betrokken raken.
Externe activiteiten zijn op verschillende manieren gepromoot, waaronder actief bij een aantal
betrokken leden. Op de website is een kalender opgenomen waarin alle relevante externe
activiteiten worden aangeboden. Toch is de opkomst niet zo hoog als gehoopt.
Verder is ingezet op inhoudelijke activiteiten, namelijk de Bachelor eindopdracht
presentatiemiddagen en de meeloopdagen. Dit zou een groep leden kunnen aanspreken.
Gezelligheidsactiviteiten kennen een drempel voor niet-betrokken leden, deze drempel is er minder
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bij de Bachelor eindopdracht presentatiemiddagen en de meeloopdagen. Ondanks enthousiaste
geluiden is het animo voor deze activiteiten nog niet zo hoog als verwacht.

4.5 Extern Beleid (SP Hfst6)

885

890
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Door het structureren van de informatie over wensen en de visie van bedrijven is het duidelijker
geworden op wat voor manieren de bedrijven en ConcepT kunnen samenwerken. Het contact met
bedrijven op verenigingsniveau is hierdoor gestructureerd en overzichtelijker dan de afgelopen
jaren. Op commissieniveau is het moeilijker gebleken de wensen van bedrijven vast te leggen,
omdat er met die bedrijven veel minder contact is geweest. Echter, door bij te houden welke
bedrijven wel en niet geïnteresseerd zijn in commissiesponsoring wordt er al een beter overzicht
gecreëerd.
In het OS heeft de ConcepT een actieve houding aangenomen. Het bestuur heeft zich ingezet voor
universiteitsbrede ontwikkelingen. Het bestuur heeft haar best gedaan om de Carrière Portal en het
CRM systeem tot een succes te maken, door in de Carrière Portal commissie plaats te nemen en de
ontwikkeling van het CRM systeem te ondersteunen in de algemene vergaderingen van het OS.
De mogelijkheden om contact te krijgen met studieverenigingen in het buitenland zijn dit jaar
onderzocht. Een goede manier om in contact te komen met internationale Civiele Techniek
studenten is om een Local Committee van de IACES op te richten. Een LC organiseert activiteiten
voor internationale studenten en geeft de mogelijkheid voor studenten in Twente om gemakkelijk
te participeren aan uitwisselingen en activiteiten in het buitenland.

4.6 Conclusie
900
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Het bestuur heeft, evenals bestuur 2009, een aantal punten uit het strategisch plan opgepakt en
afgerond. Ook zijn er een aantal punten voortgezet waar vorig jaar mee begonnen is. Het
merendeel van de punten van het strategisch plan is afgerond. Er zijn echter wel een aantal punten
die door het kandidaat-bestuur uitgevoerd zullen moeten worden komend jaar, omdat dit het
laatste jaar is van het huidige strategisch plan. Gezien het aantal openstaande punten is het
bestuur van mening dat dit geen probleem moet zijn.
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5 Jaaroverzicht 2010
5.1 Activiteitenoverzicht
7 januari
12 januari
14 januari
21 januari
24 januari

Nieuwjaarslunch
Presentatieborrel Studiereis
AV en Constitutieborrel
Das Boot Borrel
Vierde lustrum ConcepT

Borrelcommissie
De borrelcommissie heeft een goed
jaar
achter
de
rug.
Naast
afstudeerborrels hebben ook andere
verenigingen
geregeld
gebruik
gemaakt van “Beneden Peil”.

3 februari
4 februari
10 februari
11 februari
11 februari
17 februari
17 februari

Eerstejaarsfeest "Famous Couples"
Oud-hollands spelletjes borrel
Docent-van-het-jaar-borrel
Vierkampborrel
Lunchlezing “Assetmanagement”
Bachelor eindopdracht presentatiemiddag
Excursie “Ravelijn”

Eerstejaarscommissie
Met het eerstejaarsfeest “Famous
Couples”
trapte
de
eerstejaarscommissie af met hun
eerste activiteit. Later in het jaar
volgde nog een poolparty, ouderdag
en bierfietsen met een afsluitende
barbecue.

9 maart
17 maart
21 – 28 maart
26 maart

Poolparty
Symposium “Grensverleggend Waterbeheer”
Skireis met S.v. Communiqué
Ouderdag

1 april
1 april
20 april
24 april
26-28 april
26 april – 3
mei

Lente-in-Twente-borrel
Frikandelleneetwedstrijd
Lezing “De toekomst van Schiphol”
Batavierenrace
ConcepT Business Course
Buitenlandreis 2010 “Jubelen in Ljubljana”

Buitenlandreiscommissie
Dit jaar was Ljubjana de bestemming
van de buitenlandreis. Met 28
deelnemers werden onder andere een
dam en een locale bierbrouwer
bezocht.

Lustrumweek
6 mei
bouwen
7-9 mei
10 mei
11 mei
12 mei

Wereldrecordpoging

krattenbrug

Pub quiz
Weekendje Brugge
Lezingenmiddag
Luxe diner
Cabaret
Meerkamp
BBQ
Lasergamen
Excursie Arnhem Centraal
Eindfeest

20 mei
31 mei

Klaar voor het WK borrel
Commissiemarkt

2 juni
4 juni
9 juni
10 juni

Paintballen tegen Newton
Betonkanorace 2010 Utrecht
Rellen met de ME
Bierfietsen

Lustrumcommissie
Op 24 januari, de oprichtingsdatum
van
de
vereniging,
ging
het
lustrumjaar van start met een
verjaardagsborrel. Van 6 t/m 12 mei
werd het lustrum uiteindelijk groots
gevierd met een goed gevuld
programma. Een wereldrecordpoging
krattenbrug bouwen, een weekendje
Brugge en lasergamen in de Horst
waren hiervan de eyecatchers.

28

10 juni
11 juni

Eindejaarsbarbecue
WK-poule

1 juli

Alles moet OP lunch

19 augustus
23 augustus

Kick-In doegroepenborrel
Introkamp “Kickstart”

2 september
6 september
13 september
16 september
16 september
18 september
22 september
23 september
30 september

Doegroepenborrel
Commissiemarkt
Lunchlezing “Risicomanagement”
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering
De Twentsche Bierspelletjes borrel
Vertrek studiereis “Booming Brazil”
Bowlen
ConcepT is wereldnieuws borrel
De zomer voorbij borrel

6 oktober
9 oktober
14 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober

Bestuursinteresseactiviteit
Einde studiereis “Booming Brazil”
Nationale staalbouwdag 2010
Oktoberfestborrel
CTW-Klaverjastoernooi
Presentatie nieuwe website en huisstijlborrel

9 november
10 november
16 november
18 november
18 november
23 november
25 november

Excursie “Sporen in Arnhem”
Candlelight gala i.s.m. Communique
Lezing “Dambreuk in Hongarije”
Betondag
Zet je schoen of laars op de bar borrel
Grolsch excursie
Bachelor eindopdracht presentatiemiddag

2 december
8 december
9 december
15 december
16 december
17 december

Sinterklaasborrel
Excursie Heijmans “Verbreding A50”
Almanakpresentatie
Eerstejaarsfeest “Wild Disney“
Kerstlunch
Kerstborrel

Activiteitencommissie
In 2010 zijn er weer tal van
activiteiten georganiseerd. Zo werd er
onder meer gepaintballed tegen
Newton, was er een WK-poule en
werd er gebowld.
Kick-Inkampcommissie
Onder het thema “Kickstart” konden
de nuldejaars dit jaar in Ermelo voor
het eerst echt kennis maken met
ConcepT.
InterExcie
In het begin van het jaar liep de
organisatie van excursies niet altijd
even soepel. In de tweede helft van
het jaar is de aanpak voor de
organisatie aangepakt met vele
lunchlezingen en excursies in de
tweede helft van het jaar tot gevolg.

Galacommissie
Voor het derde jaar op rij
organiseerde ConcepT haar gala in
samenwerking met Communiqué. Met
een recordaantal gasten werd dit
gala,
dat
plaatsvond
in
“De
Jaargetijden”, een groot succes.
Almanakcommissie

5.2 Overige commissies
5.2.1 ConcepT Business Course
910

De ConcepT Business Course (CBC) was ook dit jaar weer een succes. De aanmeldingen kwamen vrij
laat, waardoor het spannend werd of het door kon gaan, maar uiteindelijk zat de CBC helemaal vol.
Ingenieursbureau Amsterdam en PRC zijn dit jaar bezocht, allebei voor een gehele dag. De derde
dag werd een workshop gehouden. Voor komend jaar zijn er weer twee enthousiaste
Masterstudenten opgestaan om de CBC te organiseren.
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5.2.2 ConcepTueelcommissie
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De ConcepTueelcommissie kende een moeizame start van het jaar. Veel leden die al enkele jaren
binnen de commissie actief waren, besloten te stoppen met hun activiteiten waardoor er nog maar
een paar commissieleden overbleven. In deze periode heeft de commissie hard gewerkt om dit niet
tot kwaliteitsverlies te laten leiden. In de loop van het jaar heeft het bestuur enkele enthousiaste
leden gevonden om zich in te zetten voor de ConcepTueelcommissie. Hierdoor is er op dit moment
een goed gemotiveerde en uitgebalanceerde commissie.

5.2.3 Mastercommissie

925

Aan het eind van 2010 is de Mastercommissie opgericht. Idealiter bestaat deze commissie uit
studenten van de drie verschillende Masterrichtingen, zodat deze interessante excursies en lezingen
voor hun medestudenten kunnen organiseren. Op dit moment bestaat de commissie uit vier
studenten uit de bouwrichting. Zij zijn nu aan het inventariseren wat leuke onderwerpen zouden
zijn voor Masterexcursies en –lezingen. In 2011 zal deze commissie haar eerste activiteit
organiseren.

5.2.4 Studiereiscommissie
930

935

Het thema van de studiereis „Booming Brazil‟ van ConcepT was
„Foundations for a Sustainable Future‟. Op 18 september gingen 21
studenten, 6 commissieleden en 3 begeleiders naar Brazilië. De
begeleiders waren ing. G.H. Snellink, dr. Ir. M.S. Krol en prof. dr. Ir. E.C.
van Berkum. De reis is soepel verlopen. De deelnemers hebben
onderzoek gedaan naar duurzaamheid in Brazilië. De reis was zeer
geslaagd en heeft mooie resultaten opgeleverd. De dag na de AV, 14
januari, wordt het eindsymposium van de studiereis gehouden, daarmee wordt de studiereis
afgesloten.

5.2.5 Symposiumcommissie 2010
940
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Op 17 maart 2010 vond het 17de symposium van ConcepT plaats. Tijdens
het symposium „grensverleggend waterbeheer‟ werd ingegaan op de
nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van
deltatechnologie. Vooral de manier waarop innovaties hierin het mogelijk
maken de positie van Nederland op de internationale watermarkt te
versterken waren daarbij onderwerp van discussie zijn. Er waren 260
deelnemers op het symposium.

5.2.6 Symposiumcommissie 2011

950

955

Op 16 maart 2011 is het volgende symposium van
ConcepT, met als thema „beweging in mobiliteit‟.
Het symposium zal ingaan op de veranderingen die
binnen mobiliteitsmanagement plaatsvinden en de
verandering van een centraal naar een decentraal
geregeld systeem. Een belangrijk aspect zal gevormd worden door de verschillende visies van de
generaties. Daarnaast zal vanuit diverse oogpunten naar het thema gekeken worden. Hieronder
wordt verstaan overheid, bedrijven en gebruikers.
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5.3 Commissieledenoverzicht
Activiteitencommissie 2011 (+) Bouwcommissie
Jan Gert Rinsema (V)
Chiel de Wit (V)
Robert Vink (S)
Rik Goossens (P)
Robin Noordhoek (P)
Frank Aarns
Jorrit Juk (PR-E)
Sevrien Ferree
Rick Engel (PR-I)
Bart Leferink
Roy Daggenvoorde
Cindy Clevers (PR-E/+)
Sjoerd Wester
Casper Rood (+)
Peter Schoonderbeek (+)
Activiteitencommissie 2010 (-) Yorick Keizer (P/+)
Rik Buter
Johan de Waard (PR-E/-)
Lisanne Leenders
Hildemar Houtenbos (S/-)
Oskar Eikenbroek
Sander Dekens (-)
Christiaan Groeneveld
Jeroen Heesbeen (-)
Jan-Aart Ponstein
Daniël Tollenaar (-)
Mark Veltmaat
Sander Schipper
Brugcommissie (-)
Thomas Leeuw
Leon Suijs (V)
Hildemar Houtenbos (S)
Almanakcommissie 2010 (+)
Ellis Schrijen (PR)
Diana van der Asdonk (V)
Marijn Horstman (S)
Buitenlandreiscommissie 2010
Thomas Leeuw (P)
(-)
Jelmer Veenstra (Lay-out)
Martijn Derksen (V)
Martijn Derksen (PR-E)
Joris van der Meer (S)
Rinse van der Wal (P)
Boekencommissie
Robert Ruiter (PR-E)
Johannes Dijkstra
Stephan Rikkert (PR-I)
Ynze Goinga
Bouke Pieter Ottow (Excursies)
Gerrit Zwol (+)
Buitenlandreiscommissie 2011
Borrelcommissie
(+)
Michiel van Vilsteren (V)
Cindy Clevers (V)
Bart Hoeben (S)
Sander Schipper (S)
Jasper Middelkamp (S)
Laura van Pelt (P)
Gé Jeukens (P)
Lisanne Leenders (PR-E /Exc)
Arjan Apperlo
Leonie Straatsma (PR-E /Exc )
Wouter Maat
Jorin de Vries (PR-I)
Stef ter Braake
Steef Heijnen
ConcepT Business Course
Joost Peeters
commissie 2010 (-)
Len van den Heuvel
Mark Roelofsen
Marijn Horstman (Voorraad)
Giel Haarsman
Ton Heijnen (-/+)
Nadi Modderman (+/-)
ConcepT Business Course
Guido Nijenhuis (+)
commissie 2011 (+)
Ilse Overgoor (+)
Yuri Mastenbroek
Twan Rovers (+)
Len van den Heuvel
Jeroen van der Stee (+)
Harm Gerrit Nomden (PR-I/-)
ConcepTueelcommissie
Walter van der Schoot
Bas Bredewold (V)
(Voorraad/-)
Pieterjan Nijhuis (S)
Sanne Winkelhuijzen (-)
Jurjen Hendriks
Jorin de Vries (-)
Jelmer Veenstra
Bas Willard (-)
Stephan Rikkert
Mathijs Waegemakers (-)
Robert Ruiter
Pauline Koeneman (-)
Peter Bijl (V/+/-)
Eric Goorts (+/-)
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Simon Janssen (+)
Justin van Steijn (+)
Julius van Stokkum (V/+)
Arjan Wijenborg (+)
Rob Loohuizen (-)
Marc van den Berg (-)
Peter Schoonderbeek (S/-)
Joël Meijers (-)
Ingmar van Aartsen (-)
Hildemar Houtenbos (-)
Jasper Hoving (-)
Jelmar van der Laan (-)
Gerben-Jan Vos (-)
Eerstejaarscommissie 2010 (-)
Laura van Pelt (V)
Stefan de Vries (S)
Jeroen van Ginkel (P)
Jelle Strikkers (PR-E)
Leonie Straatsma (PR-I)
Aart Kooiman (Ouderdag)
Britt de Groen (Activiteiten)
Jasper Keizer
Eerstejaarscommissie 2011 (+)
Robin Kuipers (V)
Laura Cazermier (S)
Anna Steiner (P)
Michiel Pezy (FEB)
Mareen Stroeve (FIB)
Sjoerd van Til (Ouderdag)
Galacommissie 2009 (-)
Rogier Janssen (S)
Martijn Derksen (PR-E)
Diana van der Asdonk (PR-I)
Galacommissie 2010 (+/-)
Leonie Straatsma (V)
Sander de Waard (S)
InterExcie
Yorick Keizer (V)
Loek Zomerdijk (P)
Bouke Pieter Ottow (S/+)
Roel Hollander (+)
Stephan Hesselink (+)
Rigt Venema (+)
Sander Verstegen (+)
Rinse van der Wal (V/-)
Gerke Feitsma (S/-)
Roelof Veen (P/-)
Ellis Schrijen (-)
Marcel Otto (-)
Cindy Clevers (-)

Kascommissie 2010
Jasper Middelkamp
Daniël van Putten
Otto Coster
Niels Vossebeld

Mastercommissie 2011 (+)
Reinier Reijnhoudt
Kees Morren
Léon Olde Scholtenhuis
Peter Schoonderbeek

Kick-In-kampcommissie 2010
(+/-)
Mark Roelofsen (V)
Stef ter Braake (S)
Lisanne Leenders (P)
Hendrik van Meerveld
(Kampcommissaris)
Koen van Stek (PR-I/PR-E)

Mediacommissie
Bart Boeschen Hospers
Bouke Vrind
Jasper Hoeve
Halbert Taekema
Marijn Horstman (+)
Marc Draak (-)

Lustrumcommissie 2010
Koen van Stek (S)
Sander Dekens (P)
Floor Speet (V)
Rik Goossens (Chef media)
Jurgen Klein (PR-E)
Loek Zomerdijk (PR-I)
Rik Schakenbos
(Weekcommissaris)
Rik Goossens (Chef media)

Sander Uijl (-)
Mark van der Meer (-)
Studiereiscommissie
Reinier Reijnhoudt (V)
Niels Vossebeld (S/P)
Kees Morren (PR-E)
Léon olde Scholtenhuis (Reis)
Thijs Homan (Excursies)
Stephan Meijers (Onderwijs)

Onderwijscommissie (-)
Wim Smits

Symposiumcommissie 2010 (-)
Peter Bijl (V)
Ingmar van Aartsen (S)
Rob Loohuizen (P)
Rick Janssen (PR-E)
Erwin Vonk (Dagcommissaris)

Raad van Advies
Hendrik van Meerveld
Tony Damen (+)
Joost Peeters (+)
Reinier Reijnhoudt (+)
Maarten ‟t Hoen (+)
Timon Bruggema (-)
Daniël van Putten (-)

Symposiumcommissie 2011 (+)
Kevin Neessen (V)
Oskar Eikenbroek (S)
Herman Brinck (P)
Chiel de Wit (PR-E)
Nick Oude-Vrielink
(Dagcommissaris)
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1 Inleiding
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Hoewel de economie ook in 2010 nog flink in het slop zat, heeft ConcepT daar het afgelopen jaar
maar weinig last van gehad. De sponsorinkomsten zijn het afgelopen jaar, afgezien van het
symposium, licht gestegen ten opzichte van de afgelopen jaren. Toch is er in 2010 een negatief
saldo behaald. Dit negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door het symposium dat het
afgelopen jaar anticyclisch is gemaakt. Hoewel het afgelopen jaar een klein negatief saldo is
behaald, heeft het bestuur positieve verwachtingen voor de komende jaren.
Naast een verslag en evaluatie van de financiële gegevens wordt in dit financiële jaarverslag ook
uitgebreid verslag gedaan van de financiële beleidspunten voor 2010. Dit zijn het anticyclisch
beleid, de penningmeesterdraaiboeken en het boekhoudprogramma Exact. Deze komen in hoofdstuk
6 van dit financiële jaarverslag aan bod.
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2 Winst en verliesrekening
Post (algemeen)

Opbrengsten

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

1 Contributie

€ 6.800

€ 6.800

€ 6.405

€ 6.405

2 Subsidie

€ 7.150

€ 7.150

€ 7.371

€ 7.371

€ 700

€ 700

€ 343

-

-

€ 2.000

€ 1.602

3 Rente
4 Vervallen crediteuren
5 Sponsoring algemeen

€ 2.000

€ 343
-

€ 1.602

6 Website

€ 11.000

€ 3.000

€ 8.000

€ 9.892

€ 3.553

€ 6.339

7 De Brug

€ 500

€ 400

€ 100

€ 325

€ 133

€ 192

€ 2.800

€ 6.700

-€ 3.900

€ 3.085

€ 7.427

-€ 4.342

-

-

-

-

8 Borrelkelder
9 Voorzieningen
10 Representatiekosten

€ 700

€ 9.265

-€ 8.565

€ 1.913

€ 10.792

-€ 8.879

11 Organisatiekosten

€ 1.000

€ 20.680

-€ 19.680

€ 4.138

€ 21.317

-€ 17.179

12 Consumpties

€ 4.300

€ 4.300

-

€ 3.306

€ 3.593

-€ 287

€ 705

-€ 705

€ 654

-€ 654

-

€ 330

-€ 330

13 Vakbladen en boeken
14 Verenigingsruimtes
15 Onvoorzien
Subtotaal (a)

Post (commissies)

€ 36.950

Opbrengsten

€ 2.250

-€ 2.250

€ 2.646

€ 5.165

-€ 2.519

€ 47.300

-€ 10.350

€ 41.026

€ 52.964

-€ 11.938

Kosten

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Saldo

16 Activiteitencommissie

€ 1.500

€ 2.500

-€ 1.000

€ 1.619

€ 2.612

-€ 993

17 Almanakcommissie

€ 5.250

€ 5.250

€0

€ 6.225

€ 4.793

€ 1.432

18 Bouwcommissie

€ 4.500

€ 4.750

-€ 250

€ 4.433

€ 4.433

€0

19 Studiereiscommissie

€ 80.000

€ 80.000

-

-

-

-

20 Boekencommissie

€ 50.000

€ 50.000

€0

€ 41.012

€ 41.012

€0

21 Borrelcommissie

€ 28.500

€ 25.750

€ 2.750

€ 31.649

€ 28.838

€ 2.811

22 Buitenlandresicommissie

€ 12.500

€ 12.500

€0

€ 7.630

€ 7.630

€0

23 ConcepTueelcommissie

€ 31.500

€ 17.420

€ 14.080

€ 28.390

€ 16.548

€ 11.842

24 Eerstejaarscommissie

€ 1.800

€ 1.800

-

€ 2.348

€ 2.623

-€ 275

25 InterExcie

€ 1.500

€ 5.000

-€ 3.500

€ 2.230

€ 2.234

-€ 4

€ 500

-€ 500

€ 9.071

€ 9.373

-€ 302

€ 7.600

-€ 100

€ 7.854

€ 7.723

€ 131

€ 500

-€ 500

-

€ 108

-€ 108

29 Onderwijscommissie

€ 50

-€ 50

-

€ 194

-€ 194

30 Kascommissie

€ 50

-€ 50

-

€ 76

-€ 76

€ 3.500

€ 3.500

-

€ 3.300

€ 3.534

-€ 234

32 Symposiumcommissie

€ 20.000

€ 17.500

€ 2.500

€ 13.807

€ 17.823

-€ 4.016

33 Lustrumcommissie

€ 17.158

€ 20.188

-€ 3.030

€ 17.899

€ 19.001

-€ 1.102

-

-

-

€ 360

€ 396

-€ 36

subtotaal (b)

€ 265.207,60

€ 254.857,60

€ 10.350,00

€ 177.827,00

€ 168.951,00

€ 8.876,00

subtotaal (a+b)
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€ 302.157,60

€ 302.157,60

€ 0,00

€ 218.853,00

€ 221.915,00

-€ 3.062,00

26 Galacommissie
27 Introcie

€ 7.500

28 Mediacommissie

31 Busines Course

34 Lunchclub

5

1
2
10
11

Toelichting
700 leden x €8,50
500 studerende leden x €13,Zie bijlage 1
Zie bijlage 2

Bijlage 1
10 Representatiekosten

€ 700

€ 9.265

-€ 8.565

€ 1.913

€ 10.792

-€ 8.879

1 Bestuurskleding

€ 1.800

-€ 1.800

€ 762

€ 2.562

-€ 1.800

2 Commissie-etentjes

€ 1.000

-€ 1.000

€8

€ 653

-€ 645

3 Commissiekleding

€ 2.300

-€ 2.300

€ 142

€ 3.258

-€ 3.116

4 Constitutiekaartjes

€ 100

-€ 100

5 Contact verenigingen binnen UT

€ 350

-€ 350

6 Contact verenigingen buiten UT

€0
€ 158

€ 499

-€ 341

€ 200

-€ 200

€ 241

-€ 241

€ 1.200

-€ 1.200

€ 38

€ 1.730

-€ 1.692

€ 1.300

-€ 600

€ 455

€ 1.217

-€ 762

9 Stomen pakken

€ 240

-€ 240

€ 52

-€ 52

10 Contact vakgroep

€ 300

-€ 300

€0

€ 75

-€ 75

€0

-

-

€ 105

€ 105

€0

€ 400

-€ 400

€ 245

€ 475

-€ 230

€ 4.028

€ 21.208

€ 17.179

7 Bedrijfsbezoeken
8 Reunie met oud-besturen

€ 700

11 Wijn voor wissels en externen
12 Klaverjastoernooi

-

13 Overig representatiekosten

1
3
9
13

Toelichting
6x€225,- (pakken) en 6x €75,- (overhemd/polo)
60x commissiekleding á €30,- en 5x €100,- ( pakken symposium)
12 x stomen á €20,Bijv. Dassen, chokers

40
Bijlage 2
11 Organisatiekosten

€0

€ 20.680

-€ 18.560

1 ALB

€ 400

-€ 400

€ 122

-€ 122

2 ALA

€ 2.500

-€ 2.500

€ 2.478

-€ 2.478

3 ALV

€ 2.550

-€ 2.550

€ 2.503

-€ 2.503

4 Bankkosten

€ 700

-€ 700

€ 1.012

-€ 981

5 Bestuurscadeau

€ 300

-€ 300

€ 436

-€ 436

6 Briefpapier

€ 300

-€ 300

€ 1.085

-€ 300

7 Commissiebedankjes

€ 160

-€ 160

€ 234

-€ 234

8 Enveloppen

€ 250

-€ 250

€ 708

€ 958

-€ 250

€ 11

€ 48

-€ 37

€ 67

-€ 67

€ 4.303

-€ 3.991

€ 707

-€ 707

9 Kamer van koophandel
10 Kantoorartikelen
11 Koffie/thee
12 Beleidsactiviteit met KB

€ 50

-€ 50

€ 600

-€ 600

€ 3.000

-€ 3.000

€ 500

-

13 Koffiemokken
14 Kopieerkosten algemeen
15 Licenties

€ 450
6

€ 31
€ 785

€ 312

-

€0

€0

€0

-€ 450

€ 463

-€ 463

16 Ludieke actie

€ 500

-€ 500

17 Teambuilding

€ 500

-€ 500

18 IBBS 2

€ 357

€ 443

-€ 443

€ 857

-€ 500

€0

19 Overleg Studieverenigingen
20 Portokosten algemeen

€0

€ 200

-€ 200

€ 200

-€ 200

€ 1.500

-€ 1.500

€ 480

-€ 480

21 Posters

€0

€0

22 prinkosten

€ 1.000

-€ 1.000

€ 110

€ 527

-€ 417

23 Telefoon/fax kosten

€ 1.500

-€ 1.500

€ 50

€ 1.247

-€ 1.197

24 Software

€0

€0

25 Merchandising

€ 1.500

-

26 Verzekeringen

€ 120

-

27 Werving actieve leden

€ 500

-€ 500

28 Overig

€ 400

-€ 400

29 Lunch evaluatiegroepen

€ 800

-€ 800

€0

30 Exact

€ 400

-€ 400

€0

31 StAf-toernooi

1
3
9
13

€0

Toelichting
6x€225,- (pakken) en 6x €75,- (overhemd/polo)
60x commissiekleding á €30,- en 5x €100,- ( pakken symposium)
12 x stomen á €20,Bijv. Dassen, chokers

7

€ 240

€ 508

-€ 268
€0

€ 1.250

€ 174

€ 400

-€ 400

€ 1.905

-€ 655

€ 225

-€ 51
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3 Toelichting op winst en verlies rekening
3.1 Algemeen
2. Subsidie
ConcepT ontvangt van de faculteit per lid €8 algemene subsidie en €5 voor de ConcepTueel. Op 1
januari 2010 had ConcepT 567 leden.

50

3. Rente
Dit is de rente die over 2009 is behaald. In 2009 was deze rente erg laag waardoor deze post lager
uitgevallen is dan begroot. De rente over 2010 zal pas in 2011 op de afrekening komen te staan.

5. Sponsoring algemeen
55

Deze kosten zijn licht lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
teruglopende sponsorinkomsten op het TV-scherm en doordat kortingen op contracten in 2010 van
deze post zijn afgetrokken. Dit laatste is gebeurd omdat deze kortingen lastig over de verschillende
commissies die in een contract zijn opgenomen zijn te berekenen.

6. Website
60

Het afgelopen jaar is de nieuwe website gelanceerd. De kosten voor deze nieuwe website zijn iets
hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat na lancering van de website is
gebleken dat er nog een aantal noodzakelijke aanpassingen moesten worden gedaan.
Ook zijn er in 2010 veel oude commissiesites afgesloten en intern ondergebracht. Dit heeft een
besparing van in ieder geval €200,- tot gevolg.

8. Borrelkelder
65

De kosten voor de borrelkelder zijn in 2010 iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt
veroorzaakt door enkele noodzakelijke aanschaffen als een waterstofzuiger, nieuw glaswerk en een
microfoon.

12. Consumpties
70

Er is in 2010 een klein verlies geleden op consumpties. Dit wordt veroorzaakt doordat de blikjes fris
in de eerste acht maanden van het jaar onder de kostprijs zijn verkocht. Daarnaast kan een deel
worden verklaard doordat leden cup-a-soup of chocomel hebben genomen zonder af te rekenen.

14. Verenigingsruimtes
Dit zijn kosten voor nieuwe stoelen en de nieuwe prijzenplank in de kast. Deze waren beiden niet
voorzien maar wel hard nodig.
75

15. Onvoorzien
Zowel positief als negatief wijkt de post onvoorzien erg af van de begroting. Aan de positieve zijde
wordt dit voornamelijk veroorzaakt door een te ruim ingeboekte OFI-rekening en een borrelfactuur
uit 2008 die alsnog betaald is. De negatieve zijde valt hoofdzakelijk te verklaren door een groot
aantal materiaalkunde boeken dat moest worden afgeschreven.

80

3.2 Commissies
16. Almanakcommissie

8

De almanakcommissie heeft een positief saldo behaald doordat de commissie een hoog bedrag aan
sponsoring heeft weten binnen te halen en de kosten erg laag hebben weten te houden.

19. Studiereiscommissie
85

De studiereis is nog niet afgerond en zal derhalve worden meegenomen in de eindafrekening van
2011.

22. Buitenlandreiscommissie
Door een laag deelnemersaantal zijn zowel de uitgaven als de inkomsten lager uitgevallen dan
begroot.
90

25. InterExcie
De kosten voor de InterExcie zijn in 2010 erg laag uitgevallen doordat er weinig excursies zijn
geweest waarbij ConcepT een bus moest regelen.

32. Symposiumcommissie
95

De symposiumcommissie heeft in 2010 een zeer negatief saldo behaald. Dit heeft er mee te maken
dat voor het symposium in 2010 een anticyclisch beleid is ingevoerd. Over een cyclus van drie jaar
zal het symposium naar verwachting wel een positief saldo behalen.

3.3 Representatiekosten
2. Commissie-etentjes
100

De kosten voor de commissie-etentjes zijn behoorlijk lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt niet
veroorzaakt door het feit dat het bestuur niet met alle actieve commissies een etentje heeft gehad,
maar doordat de kosten voor de etentjes streng in de gaten zijn gehouden. Het bestuur heeft tevens
haar eigen eten en drinken betaald tijdens deze etentjes.

3. Commissiekleding
105

Deze post is erg hoog uitgevallen doordat de kosten van de kleding van de studiereiscommissie
onder deze post zijn ondergebracht. Hier was aan het begin van het jaar geen rekening mee
gehouden. Daarnaast heeft ook een andere grote commissie, de ConcepTueelcommissie, het
afgelopen jaar nieuwe kleding gekregen.

4. Constitutiekaartjes
110

Deze zijn onder de post overige representatiekosten ondergebracht. De kosten hiervoor bedroegen
ongeveer €50,-.

7. Bedrijfsbezoeken
De hoge kosten voor bedrijfsbezoeken wordt veroorzaakt door het feit dat zowel de voorzitter als
de functionaris externe betrekkingen in het bezit was van een weekend OV. Daarnaast zijn ook de
vervoerskosten voor het bezoek aan de Betondag onder deze post ondergebracht.
115

3.4 Organisatiekosten
6&8. Brieven & Enveloppen
Er is in 2010 een grote hoeveelheid aan briefpapier en enveloppen besteld. Hierdoor is er weer
genoeg op voorraad voor ongeveer vier jaar. Voor de aanschaf van dit materiaal is de reservering
huisstijl gebruikt.

9

120

11. Koffie/thee
Ondanks het feit dat het bestuur er het afgelopen jaar voor heeft gezorgd dat er altijd voldoende
thee, de goedkope drank, aanwezig was in de kamer, zijn de kosten op deze post dit jaar in
navolging van de afgelopen jaren weer erg gestegen. Dit valt te verklaren door het feit dat het
afgelopen jaar drukker in en rondom de kamer is geweest dan de afgelopen jaren het geval was.

125

22. Printkosten
De printkosten zijn in 2010 laag uitgevallen omdat kosten voor printen (bij Xerox) door commissies
steevast naar de commissies is doorberekend.
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4 Balans
Begin balans
Activa
Voorraden
Vooruitbetaald
Liquide middelen
Debiteuren
Voorschotten
Vaste Activa

1-1-2010
€
€
€
€

4.536
4.430
33.061
64.163
-

€

106.190

Eind balans
Activa
Voorraden
Vooruitbetaald
Liquide middelen
Debiteuren
Voorschotten
Vaste Activa

passiva
Eigen vermogen
Reserveringen
Voorzieningen
Vooruit ontvangen
Crediteuren

€
€
€
€
€

37.256
28.018
2.571
278
38.068

€

106.190

€
€
€
€
€
€

37.255
14.597
10.678
15.212
17.515
3.062-

€

92.195

31-12-2010
€
€
€
€
€

3.133
6.133
5.496
77.343
90
-

€

92.195

passiva
Eigen vermogen
Reserveringen
Voorzieningen
Vooruit ontvangen
Crediteuren
saldo 2010

130

Overzicht reservering:
Reservering lustrum

€ 9.158,00

Reservering Boekenfonds

€

Reservering Studiereisfonds

€ 7.370,00

Reservering Computers

€ 4.467,00

Reservering CRM -systeem

€ 3.000,00

Reservering inventaris

€

315,00

65,00

Reservering huisstijl

€ 1.940,00

Reservering Bouwcie

€

Reservering Sympofonds

€ 1.500,00

203,00

11

€
€
€
€
€
€

190,00
7.370,00
3.403,00
3.000,00
65,00
568,00
-

5 Toelichtingen op de balans
5.1 Debiteuren en liquide middelen
135

140

145

150

De liquide middelen zijn in 2010 op bepaalde momenten dramatisch geweest. Oorzaken daarvan
zijn: de reservering die voor het lustrum was gemaakt is van de rekening gehaald, het symposium
heeft een negatief saldo gedraaid en aanbetalingen van de studiereiscommissie moesten betaald
worden voordat de inkomsten gemaakt zijn. Ook lag het probleem van het achteraf factureren van
bedrijven ten grondslag aan de liquide problemen die ConcepT heeft gekend dit jaar. Door het
debiteuren aantal (in het begin van het jaar) terug te brengen en het iets langer wachten met het
betalen van grote facturen konden uitgaven toch gemaakt worden.
Zoals al eerder gezegd, is het aantal debiteuren teruggebracht. Vele contracten lopen echter in de
maanden december en januari af, doordat bedrijven steeds langer doen over betalingen is de post
debiteuren dit jaar gestegen. Een tweede oorzaak voor de hoge debiteuren positie ligt eraan dat er
een incasso bestand van €10.000 ingepland staat op 2 januari 2011 voor een aantal activiteiten en
uitgaven. De incasso van de boeken voor het tweede kwartiel zorgde ervoor dat de ingeplande
incasso niet kon worden gedaan (maximum aan het aantal incasso en incassoregels). In de maand
december kon de incasso niet meer gedaan worden doordat dit boekhoudkundige fouten had kunnen
veroorzaken met terugboekingen.
Door het anders inboeken van te betalen bedragen is de post crediteuren lager geworden en is de
post voorzieningen groter geworden. De kosten die zijn gemaakt onder OFI staan echter wel onder
crediteuren, waardoor deze toch nog redelijk hoog is.

5.2 Vooruitbetaald
155

De post “Vooruit Betaald” op de eindbalans bestaat uit vooruit betaalde kosten voor de commissies
die in september 2010 zijn opgestar, maar onder het boekjaar 2011 vallen. Behalve enkele
commissies vallen hier ook kosten onder die gemaakt zijn voor het kandidaat-bestuur 2011.

5.3 Overzicht reserveringen

160

De reserveringen zijn in het overzicht enorm afgenomen; belangrijkste reden hiervoor is natuurlijk
het gebruiken van de lustrum reservering. Verder is er de reservering huisstijl, inclusief de
verhoging van 2009, volledig opgebruikt voor nieuw briefpapier, nieuwe enveloppen en de invoering
van de nieuwe interne huisstijl. Met het invoeren van het anticyclisch beleid is ervoor gekozen om
geen negatieve reservering aan te maken, maar wel de reservering die ervoor stond te gebruiken.
Laatste opvallende feit is het gebruiken van de reservering computers voor de aanschaf van drie
nieuwe computers.

165
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6 Financiële beleidspunten
6.1 Anticyclisch beleid
170

175

180

185

In 2010 is er voor het symposium een anticyclisch beleid ingevoerd, dit beleid is in eerste instantie
gerealiseerd naar de omschrijving uit het beleidsplan. In deze omschrijving is uit gegaan dat tot een
totaal van €17.500 aan uitgaven wordt aangevuld, ook staat er een verdeling als de inkomsten hoger
dan €17.500 zijn. Aan het begin van het jaar bleek echter al dat het vastgestelde bedrag niet
gehaald zou worden. Het verschil tussen de geschatte inkomsten en uitgaven was dermate groot dat
ertoe besloten werd om de uitgaven goed in de gaten te houden.
Na het symposium is er een werkgroep opgericht bestaande (inclusief bestuurder) uit zes personen.
Om het maximale aan informatie in te winnen is er gekozen om over alle jaargangen mensen te
zoeken die symposium hadden gedaan en/of kritisch zijn. Deze werkgroep heeft gediscussieerd over
welke bedragen betaald moeten worden voor een product (minimale kosten, gewenste kosten en
maximale kosten). Deze bedragen hebben er toe geleid dat er een systeem moet komen dat ervoor
zorgt dat een symposium €18.500 moet kosten.
Om ervoor te zorgen dat de uitgaven richting de €18.500 gaat zijn er formules bedacht die een
tekort of een overschot bijsturen. Ook heeft de werkgroep gekeken naar welke randvoorwaarden
moeten worden gehanteerd. Aangezien er nog maar één symposium is geweest, zullen de cijfers nog
onderhevig zijn aan veranderingen; verder moet het beleid op enkele punten beter worden
omschreven en worden voorzien van een lay-out. Wel is het document in een staat dat deze al
gebruikt wordt door de symposiumcommissie. Verder kan er een andere werkgroep worden
opgericht om meer uitgaven van ConcepT anticyclisch te maken.

6.2 Penningmeesterdraaiboek
190

195

200

205

Het bestuur had als doelstelling om één duidelijke lijn in de begrotingen en afrekeningen van
commissie te krijgen. Dit omdat in voorgaande jaren was gebleken dat de vele verschillende
commissies hun financiën op een andere manier bijhielden en de afrekening op vele verschillende
manieren werden gepresenteerd. Bovendien waren commissiepenningmeesters vaak slecht op de
hoogte van hoe de financiën op een nette manier bijgehouden konden worden. Hierdoor waren
geldstromen niet altijd even goed traceerbaar en dit leverde nog wel eens problemen op bij
kascontroles.
In het afgelopen jaar is er voor alle commissies, met uitzondering van de commissies met een eigen
bankrekening, een standaard penningmeesterdraaiboek opgesteld. In deze draaiboeken is een
standaardhandleiding over hoe een penningmeester zijn financiën op orde hoort te houden te
vinden. Daarnaast is er per commissie een standaardbegroting opgesteld waarbij de begroting is
opgedeeld in een aantal, commissiespecifieke, posten waaronder inkomsten en uitgaven kunnen
worden onverdeeld. Deze posten worden in een derde toelichtingsheet verduidelijkt. De
commissiedraaiboeken zijn tijdens een Algemene Leden Bijeenkomst (ALB) aan de penningmeesters
van de commissies gepresenteerd.
Op dit moment zijn er nog geen penningmeesterdraaiboeken beschikbaar voor de commissies met
een eigen bankrekening omdat deze commissies erg complex zijn en lastiger in het systeem van de
standaard penningmeesterdraaiboeken zijn in te passen. Het bestuur adviseert het kandidaatbestuur om in het komend jaar te proberen ook deze commissies te voorzien van een
penningmeesterdraaiboek.
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210

De nieuwe penningmeesterdraaiboeken zijn door zowel commissies als de kascommissie positief
ontvangen. Commissies hebben aangegeven de nieuwe lay-out en de duidelijke uitleg prettig te
vinden en de kascommissie is erg tevreden over de overzichtelijkheid van de afrekeningen die
voortkomen uit het gebruik van de penningmeesterdraaiboeken.

6.3 Exact
215

220

225

230

De doelstelling van het bestuur was om de situatie rondom de stabiliteit van het
boekhoudprogramma te verbeteren. Begin 2010 werd de boekhouding gedaan in een oude versie van
het boekhoudprogramma Exact dat bovenal op een zeer verouderde computer draaide. Met name de
situatie van de computer waarop de boekhouding werd gedaan leverde een gevaarlijke situatie op.
Om deze reden is de gehele boekhouding in het najaar overgezet naar een nieuwere, stabielere
computer. Bij deze overstap zijn enkele gegevens verloren gegaan, gelukkig konden deze gegevens
achterhaald worden door de nieuwe boekhouding te vergelijken met de oude versie.
Ook is er onderzoek gedaan naar het overstappen naar een nieuwere versie van Exact. Hiervoor is
de penningmeester samen met een lid van de kascommissie naar een cursus van de leverancier van
het boekhoudprogramma gegaan. Uit deze cursus bleek dat de nieuwe functionaliteiten van de
nieuwe versie niet zo zeer een voordeel voor ConcepT zou opleveren, maar wel de stabiliteit van de
nieuwere versie. Daarom is in het najaar overgestapt naar een nieuwe versie van Exact. Deze
overstap heeft door vele problemen met instellingen van de computer een complete week in beslag
genomen.
De nieuwe versie van Exact ziet er in een eerste oogopslag moderner uit, echter staan de
functionaliteiten op dezelfde plaats als in de oude versie. De functionaliteiten zijn echter wel in
sommige gevallen (licht) aangepast; hierdoor moeten er soms extra stappen gedaan worden voor
een in het oude exact simpele boeking. Verder is het maken van aanpassingen / herstellen van
fouten stukken moeilijker, doordat boekingsregels niet meer te verwijderen zijn. Zonder kennis van
de oude versie van Exact zorgen de aanpassingen aan het systeem echter voor een logischere en
correcter manier van boekhouden.
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