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Voorwoord
Bestuur 2014 heeft de eer en het genoegen gehad om een jaar de mooiste studievereniging van
Enschede te mogen besturen en heeft dat met veel voldoening en plezier gedaan. In dit jaarverslag
is een beschrijving te vinden van wat er in het jaar 2014 is gebeurd.
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Dit document had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de feedback van de Raad van Advies (RvA).
Zij hebben niet alleen feedback en advies gegeven bij het opstellen van dit jaarverslag, ook door het
jaar heen hebben zij het bestuur regelmatig van constructief advies voorzien. Om die reden willen
wij Peter Bijl, Oskar Eikenbroek, Yorick Keizer, Leendert Starreveld, Thijs Teunissen, Julius van
Stokkum en Roel Hollander bedanken voor hun inzet en toewijding gedurende ons bestuursjaar.
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Dit mooie jaar voor studievereniging ConcepT is natuurlijk niet alleen mogelijk gemaakt door het
bestuur, ook alle actieve leden hebben hieraan bijgedragen. We willen graag alle actieve leden
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Mede door hun inzet hebben de vele leuke inhoudelijkeen gezelligheidsactiviteiten plaats kunnen vinden in 2014.
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1 Inleiding
65

Voor dit jaarverslag is dezelfde structuur gebruikt als bij Beleidsplan 2014. Deze structuur komt
overeen met de opzet van het Strategisch Plan en het Identiteitsdocument. In dit jaarverslag wordt
teruggekoppeld op de doelen die in Beleidsplan 2014 zijn gesteld. Daarnaast worden in dit document
ook beleidszaken besproken die niet direct terugslaan op de doelstellingen uit het beleidsplan, maar
die wel door B2014 zijn uitgevoerd.
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Het jaarverslag bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt teruggekoppeld naar het
Beleidsplan 2014. Per beleidsdoelstelling wordt geëvalueerd in hoeverre de doelstelling is gehaald.
Tevens wordt geadviseerd wat met de resultaten gedaan kan worden in de toekomst. In hoofdstuk 3
wordt teruggekoppeld op het Strategisch Plan 2012-2014. Hoofdstuk 4 geeft een verslag van
verenigingsjaar 2014. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van alle activiteiten die in 2014 hebben
plaatsgevonden. De laatste pagina heeft een overzicht van alle commissies en commissieleden in
2014.
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2 Realisatie en terugkoppeling Beleidsplan 2014
80

Op de Algemene Vergadering van 16 januari 2014 is Beleidsplan 2014 goedgekeurd. In dit hoofdstuk
wordt allereerst de beleidsdoelstelling uitgelegd. Vervolgens wordt aangegeven met welke
concretisering getracht is dit doel te behalen en daarna worden de concretiseringen geëvalueerd en
teruggekoppeld aan de doelstelling.

2.1 Activisme
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Activisme heeft betrekking op alles wat te maken heeft met het organiseren van activiteiten binnen
ConcepT. Op deze manier biedt ConcepT haar leden vele mogelijkheden voor ontwikkeling naast de
studie, verdieping en verbreding van de studie en een gezellige, sociale omgeving.

2.1.1 Nieuwe en niet-actieve leden enthousiasmeren voor activisme binnen ConcepT
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De beleidsdoelstelling hield in commissies van ConcepT breder kenbaar te maken onder leden en een
duidelijk beeld te scheppen over de inhoud van de commissies om op die manier leden te
enthousiasmeren voor activisme. Verder was het doel de kennis en het enthousiasme van
commissieleden in te zetten voor de promotie van commissies. De concretisering om dit doel te
bereiken was allereerst door een commissieboekje uit te brengen in het boekenpakket. Daarnaast is
voor de commissiemarkt in september een extra katern in de Brug geplaatst. Verder zijn
commissieleden meer betrokken bij de promotie van commissies.
Om leden te enthousiasmeren is het commissieboekje tijdens de boekenverkoop in het boekenpakket
uitgegeven. In dit commissieboekje is een aantal commissies toegelicht aan de hand van een kort stuk
tekst. In de Brug is een extra katern over verschillende commissies geplaatst. Tijdens de
commissiemarkt was een hoge opkomst van eerstejaars. Het is niet duidelijk of dit komt door
bovenstaande concretiseringen. Wel is uit het aantal inschrijvingen voor commissies gebleken dat de
leden voldoende informatie over commissies hebben gekregen en enthousiast zijn geworden voor
activisme binnen ConcepT.
Tijdens de commissiemarkt hebben commissieleden hun eigen commissie gepresenteerd. Hierdoor
kregen de aanwezigen een duidelijk beeld van de inhoud van de commissies. Verder hebben de
commissies zelf door middel van collegepraatjes hun activiteiten bij de eigen jaargenoten gepromoot.
Als laatste heeft de symposiumcommissie zelf een nieuw lid voor de commissie geregeld. Door de
commissieleden zelf te laten promoten, worden nieuwe en niet-actieve leden sneller enthousiast voor
activiteiten en commissiewerk. Dit komt onder andere door het bekende gezicht van jaargenoten die
promoten.
Het bestuur 2014 adviseert het kandidaat-bestuur 2015 de combinatie van de bovengenoemde
promotiemogelijkheden door te zetten. De combinatie van bovenstaande geeft een goed inzicht in de
mogelijkheden van activisme en enthousiasmeert goed tot activisme binnen ConcepT. Belangrijk is
wel dat gerealiseerd wordt dat mond tot mond promotie altijd het effectiefst werkt.

2.1.2 Waarborgen van (middel)groot activisme
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Om (middel)groot activisme te waarborgen, is het belangrijk actieve TOM-studenten te ondersteunen.
De eerste concretisering is het spreiden van commissielast binnen commissies. Om dit te realiseren,
is allereerst de commissietijdbesteding in kaart gebracht. Verder is onderzoek gedaan naar de
koppeling van keuzemodules aan commissies/bestuur. Daarnaast is in overleg met de opleiding
allereerst naar compensatiemaatregelen gekeken. Ten tweede is gekeken naar de mogelijkheden met
betrekking tot het volgen van minoren en als laatste is getracht het bezemjaar zo goed mogelijk te
informeren over de gevolgen van activisme.
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Om de mogelijkheden voor de spreiding van commissietijdbesteding te bekijken, is geprobeerd de
tijdbesteding in kaart te brengen bij de projectcommissies (Almanak, Kick-In, Gala, CBC, Symposium)
en BetonBrouwers. Deze commissies vallen niet allemaal onder middelgroot activisme. Een aantal
projectcommissies loopt door in 2015 waardoor nog niet de gehele commissietijdbesteding in kaart is
gebracht. Het bestuur 2014 geeft aan kandidaat-bestuur 2015 mee hiermee verder te gaan. Verder is
bij een aantal afgeronde commissies gebleken dat er geen problemen zijn wat betreft
commissietijdbesteding. Bij andere afgeronde commissies is een adviesdocument opgesteld dat
meegegeven wordt aan kandidaat-bestuur 2015. Door dit advies op te volgen, kan de commissielast
meer gespreid worden en daarmee (middel)groot activisme gewaarbord blijven. Verder is het lastig
gebleken de tijdbesteding eenduidig in kaart te brengen. Dit komt omdat elk commissielid tijd anders
interpreteert en omdat sommige commissies het serieuzer oppakken dan anderen. Het is belangrijk
dat hier rekening mee wordt gehouden. Verder is binnen de symposiumcommissie 2015 de ruimte
gecreëerd de tijdbesteding meer te spreiden door de toevoeging van een zevende lid.
Ten tweede is gekeken naar de mogelijkheid de bestuursminor te volgen. Deze minor is op 16
september gestart waardoor het kandidaat-kandidaat-bestuur voor de start bekend moest zijn.
Hierdoor is het sollicitatietraject vervroegd. Verder is in mei een bestuursinteresselunch
georganiseerd en is hier tevens gepeild hoeveel bestuurders geïnteresseerd waren in het volgen van
de bestuursminor. Op dit moment volgt 1 kandidaat-bestuurder de minor. Zij geeft aan dat zij de
bestuursminor als toegevoegde waarde ziet voor het bestuursjaar. Dit komt omdat je een deel van
het voor je bestuursjaar geleverde werk gebruikt voor de minor (20 EC). Verder kom je in contact met
bestuurders van andere verenigingen. Beiden geeft een goede toegevoegde waarde voor een
bestuursjaar. Door de minor wordt het doen van een bestuursjaar, groot activisme, aantrekkelijker.
Bestuur 2014 geeft kandidaat-bestuur 2015 mee de planning voor het sollicitatietraject aan te houden
zodat ook het (kandidaat-)bestuur 2015 deel kan nemen.
Verder is de koppeling van de studiereisminor aan de studiereis onderzocht. De minor is
bedoeld voor derdejaarsstudenten. De studiereis van ConcepT is gericht op masterstudenten die geen
minor meer hoeven te volgen. Verder duurt de minor twee kwartielen. Dit betekent dat zowel de
reis, het contractonderzoek en het onderwijs in deze kwartielen plaatsvinden. In overleg met de
opleiding en de studiereiscommissie 2014 is besloten dat de minor niet gecombineerd kan worden met
de huidige invulling van de studiereis bij ConcepT.
Met de opleiding is allereerst overleg geweest over compensatiemogelijkheden van moduleonderdelen
met als doel activisme aantrekkelijk te houden en te waarborgen. Voor actieve studenten is gekeken
of toetsmomenten verschoven kunnen worden en of moduleonderdelen los gevolgd mogen worden.
De maatregelen zijn bedoeld voor studenten die actief zijn en waarbij activisme en onderdelen van
het TOM niet gecombineerd kunnen worden. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen de actieve
leden op individuele basis in gesprek te gaan met de opleiding. Hierbij wordt gekeken naar de
studievoortgang. De opleiding hanteert naar waarschijnlijkheid de eis dat 45 EC (European Credits)
behaald moeten zijn in het jaar voordat men actief wordt. Voor de symposiumcommissie 2015 is een
eenmalige maatregel gevonden waarbij zij twee toetsen mogen verplaatsen naar het
reparatiemoment. Dit telt als eerste poging en de bonus vervalt niet.
Ten tweede is gekeken naar het volgen van minoren. In het TOM worden nieuwe minoren
ingevoerd als modules. De opleidingsdirectrice heeft gezegd te kijken of het mogelijk is de minoren
ook in het tweede semester van het collegejaar te volgen. Op die manier kunnen actieve studenten
hun derde jaar flexibeler indelen en hebben zij niet direct een jaar, maar een half jaar uitloop. De
status hiervan is nog onbekend. Geadviseerd wordt aan kandidaat-bestuur 2015 hier mee verder te
gaan komend jaar.
Als laatste is geprobeerd (middel)groot activisme te waarborgen door het bezemjaar goed te
informeren over activisme in combinatie met studie. De overgangsregeling voor B1 en B2 zijn op de
7
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website geplaatst. De overgangsregeling voor B3 zijn nog niet bekend. Het is onduidelijk of studenten
hierdoor meer zekerheid op het gebied van activisme in combinatie met TOM hebben gekregen.

2.1.3 Vergroten meerwaarde van activisme
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Door het koppelen van keuzemodules aan commissies of een bestuursjaar, kan de meerwaarde hiervan
vergroot worden. Daarnaast is de meerwaarde vergroot door de organisatie van trainingen voor
commissies. Als laatste zal de functieverdeling binnen de Eerstejaarscommissie en de AkCie
verwisseld worden om de meerwaarde van activisme te vergroten.
Een eerste concretisering is onderzoek doen naar het koppelen van keuzemodules aan commissies en
een bestuursjaar. Het volgen van een bestuursminor wordt gezien als toegevoegde waarde voor een
bestuursjaar en daarmee activisme. Meer informatie hierover is terug te lezen in paragraaf 2.1.2.
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Verder is samen met de Student Union een pilot training georganiseerd voor de symposiumcommissies
van studieverenigingen. De symposiumcommissie heeft de training als een meerwaarde voor activisme
gezien en vooral veel geleerd op het gebied van samenwerking. Onduidelijk is of de Student Union dit
nogmaals gaat organiseren omdat het niet in hun vaste takenpakket hoort. Geadviseerd wordt aan
kandidaat-bestuur 2015 aan te dringen dat een dergelijke training voor de volgende
symposiumcommissie georganiseerd kan worden. Tevens zal er begin 2014 een cursus
vergadertechnieken aangeboden worden aan de Eerstejaarscommissie en de AkCie. De cursus zal
verzorgd worden door Continu. Doordat deze training nog plaats zal vinden, is onduidelijk of dit een
meerwaarde oplevert voor commissiewerk.

190

195

Als laatste wordt de functieverdeling binnen de Eerstejaarscommissie en de AkCie eind januari
gewisseld door het kandidaat-bestuur 2015. Dit zal niet binnen bestuursjaar 2014 gedaan worden
omdat de commissies dan nog geen half jaar bezig zijn. De meerwaarde van activisme kan hierdoor
vergroot worden omdat de leden op die manier een commissielid zich de rollen van verschillende
functies eigen kan maken. Het is nog onduidelijk of dit daadwerkelijk zo zal zijn.

2.1.4 Waarborgen continuïteit commissies
Om de continuïteit binnen commissies te waarborgen, is gekeken naar de kennisoverdracht tussen
commissies door gebruik van de wiki.
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Afgelopen jaar is er bij verschillende commissies op aangedrongen om een wiki te maken of te
updaten. De meeste commissies hebben dit gedaan. De wiki’s worden momenteel door de meeste
commissies nog niet veel gebruikt, dit komt waarschijnlijk mede omdat ze nog niet up-to-date waren.
Nu ze dat wel zijn, is dan ook belangrijk om aankomend jaar op het bestaan van de wiki’s te wijzen
om de commissies zo veel mogelijk te helpen. Een aantal doorlopende commissies gebruiken de wiki
niet, omdat zij zelf denken de continuïteit te kunnen waarborgen. Echter is het voor deze commissies
wel handig een up-to-date wiki te hebben waar op teruggevallen kan worden. Aan het KandidaatBestuur 2015 wordt geadviseerd de doorlopende commissies en de projectcommissies gebruik te laten
maken van de wiki’s.
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2.2 Inhoudelijk
In dit hoofdstuk wordt besproken wat het bestuur van ConcepT in 2014 heeft gedaan met betrekking
tot civieltechnisch georiënteerde zaken breder dan alleen de studie.

2.2.1 Inhoudelijke activiteiten ConcepT beter laten aansluiten op het toekomstige
werkveld
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Om de inhoudelijke activiteiten van ConcepT beter te laten aansluiten op het toekomstige werkveld
zijn soft skill workshops, een Revit-cursus, een case in samenwerking met KIVI en de Tebodin
Challenge georganiseerd.
Afgelopen jaar zijn twee soft skill workshops georganiseerd die gericht waren op de stap van de
universiteit naar het werkveld. Zowel de workshop ‘Hoe profileer jij jezelf in de huidige arbeidsmarkt’
van Enginear als de LinkedIn-workshop van Heijmans werden goed bezocht. Bij beide activiteiten
mocht het karakter als soft skill workshop op positieve reacties rekenen, echter werd wel aangegeven
dat er geen overaanbod aan dergelijke workshops moet ontstaan.
Verder is de eerste Revit-cursus georganiseerd. Dit programma sluit, beter dan het programma
AutoCAD, aan op het toekomstige werkveld vanwege haar grote bruikbaarheid en gebruik binnen de
civiele techniek. De cursus werd dit jaar goed bezocht. De cursus was bij TOM-studenten zeker in trek
doordat zij tijdens de studie al kennis hebben gemaakt met Revit.
Tevens zal enkele dagen voor de AV (Algemene Vergadering) een case worden georganiseerd
in samenwerking met KIVI en gemeente Enschede. Doordat in de werkgroepen ook ervaren ingenieurs
plaats zullen nemen, zal er ervaring en kennis uit het werkveld uitgewisseld kunnen worden met
studenten.
Als laatste is in samenwerking met andere studieverenigingen de Tebodin Challenge
georganiseerd. Deze activiteit had een multidisciplinair karakter. Meer informatie hierover wordt
gegeven onder doelstelling 4.3.
Bovenstaande activiteiten sluiten allemaal op een eigen manier aan op het toekomstige werkveld.
Geadviseerd wordt aan kandidaat-bestuur 2015 bovenstaande type activiteiten te blijven organiseren,
mits er geen overaanbod ontstaat. Op die manier hebben leden de keuze uit verschillende type
activiteiten om aansluiting met het toekomstige werkveld te vinden.

2.2.2 Inhoudelijke activiteiten ConcepT aan laten sluiten op de studie
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Om de inhoudelijke activiteiten van ConcepT beter aan te laten sluiten op de studie is geprobeerd
tijdens lunchlezingen de link te leggen tussen studie en lezing. Om dit te bewerkstelligen is een
Functionaris Onderwijs binnen de InterExcie aangesteld.
Binnen de lunchlezing van Bouwen met Staal is de link gelegd met het vak Civieltechnische
Milieukunde. Deze link werd, met name door de mensen die zojuist dit vak hadden afgerond, goed
ontvangen door de studenten. Deze lezing is hiermee de enige activiteit geweest die beter dan in
voorgaande jaren aansloot bij de studie. Het bleek lastig, onder andere door de korte tijdspanne, een
presentatie van een al bevestigde spreker aan te passen. Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt
aangeraden enkel tijdens een bedrijfsbezoek aan te sturen op een specifiek onderwerp voor een lezing
en daarna de spreker vast te leggen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, is het lastig de link te leggen
tussen de lunchlezing en studie.
Verder is binnen de InterExcie een Functionaris Onderwijs aangesteld. Deze Functionaris
Onderwijs heeft met docenten van verschillende vakgroepen contact gehad. Zij hebben verschillende
interessante sprekers aangedragen en enkelen van hen zijn gecontacteerd. Echter heeft geen van hen
een lezing gegeven dit jaar. Dit komt vooral doordat gezocht werd naar sprekers werkzaam bij
9
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bedrijven waarmee al samenwerkingscontracten bestaan. Recentelijk is hierover besloten ook overige
sprekers actiever te benaderen en hen gratis een lezing te laten verzorgen. Aan kandidaat-bestuur
2015 wordt meegegeven dit in de praktijk toe te passen. Hierbij is het wel van belang om duidelijk
het verschil aan te geven tussen betaalde bedrijfslezingen en deze lezingen. Een insteek zoals bij de
vakgroeplezingen is mogelijk. De Functionaris Onderwijs binnen de InterExcie kan hierbij blijven
helpen.

2.2.3 Inhoudelijke activiteiten evalueren en mogelijk uitbreiden
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Om de inhoudelijke activiteiten waar mogelijk uit te breiden, is onderzoek gedaan naar een ministudiereis. Verder is de symposiumopzet geëvalueerd zodat de kwaliteit in de toekomst gewaarborgd
blijft. Daarnaast is gekeken naar de organisatie van een mini-symposium. Verder zijn soft skill
workshops, een Revit-cursus en een case in samenwerking met KIVI georganiseerd. De informatie
hierover is te lezen in paragraaf 2.2.1. Als laatste is de Tebodin Challenge georganiseerd. De
informatie hierover is te lezen in paragraaf 2.4.3.
Middels een stelling op de discussiebijeenkomst (hoofdstuk 6.3) is onderzocht of er interesse is voor
een mini-studiereis om zo het aanbod aan inhoudelijke activiteiten uit te breiden. Hieruit is gebleken
dat de activiteit niet als nuttige toevoeging op het huidige activiteitenaanbod wordt gezien omdat er
één keer per twee jaar een studiereis wordt georganiseerd, de ConcepT Business Course en de
jaarlijkse BuLa. Wel is geconcludeerd dat er interesse is voor een CBC die tevens het buitenland aan
doet. Voor de CBC waren er verschillende bedrijven geïnteresseerd, maar wegens onder andere
interne wisselingen en wisselingen van boekhoudjaren, hebben deze bedrijven uiteindelijk afgezegd.
Hierdoor zal de CBC dit collegejaar geen doorgang vinden. Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt
geadviseerd met de toekomstige CBC commissie te proberen het buitenland aan te doen.
De nieuwe opzet van het symposium is geëvalueerd in een overleg met enkele leden van de commissie,
het huidige bestuur en B2013. Hieruit is naar voren gekomen dat de opzet over het algemeen goed
was, maar dat er een paar kleine aanpassingen gedaan kunnen worden zoals het verlagen van het
aantal workshops van bedrijven. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gesprek is een
evaluatiedocument opgesteld dat zal dienen als hulpmiddel voor de organisatie van symposia in hierop
volgende jaren. Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt meegegeven het symposium van maart 2015
ook te evalueren zodat het integrale thema over meerdere jaren geëvalueerd wordt en zodat de
kwaliteit gewaarborgd blijft.
Verder is gestart met de organisatie van een mini-symposium ter uitbreiding van het
activiteitenaanbod. Het mini-symposium zal in november 2015 plaatsvinden. Dit mini-symposium
wordt in 3TU-verband, samen met Eindhoven, georganiseerd zodat studenten meer weten over de
toegevoegde waarde van het volgen van colleges aan verschillende universiteiten. Het minisymposium wordt ook opengesteld voor CEM-masters en derdejaars bachelorstudenten. Deze activiteit
zal voor leden een goede toegevoegde waarde geven op het huidige activiteitenaanbod. Kandidaatbestuur 2015 is meegegeven dat zij de taken van B2014 in deze organisatie over kan nemen.
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2.3 Studie

300

Studie heeft betrekking op het onderwijs waar ConcepT direct bij betrokken is: de bachelor Civiele
Techniek en de masters Civil Engineering & Management (CEM) en Construction Management &
Engineering (CME).

2.3.1 Kwaliteit onderwijs waarborgen
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, heeft bestuur 2014 gekeken naar het plaatsen van
de klachtenafhandeling op de website. Daarnaast zijn de studielastevaluaties voortgezet.
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Het bestuur 2014 heeft de kwaliteit van het onderwijs geprobeerd te waarborgen door de
klachtenafhandeling op de ConcepT-site te plaatsen. Op 15 december is een nieuw systeem voor
anoniem klachten invoeren op de site geplaatst. Hierin kunnen studenten naast klachten aangeven
ook stemmen op klachten wanneer ze het eens zijn met deze klacht. Op die manier wordt ook de
ernst van de klacht kwantitatief in kaart gebracht, waardoor de onderwijsklacht meer
overtuigingskracht heeft om aan te kaarten bij de opleiding. Op dit moment is er één klacht binnen
via de site. Dit lage aantal kan komen doordat de applicatie in december op de site is verschenen.
Met de invoering van het TOM zijn in 2013 veel klachten binnengekomen over de hoogte van de
studielast. Begin 2014 is daarom geprobeerd om studenten wekelijks een evaluatieformulier in te
laten vullen om per module in kaart te brengen waar de piekmomenten liggen en hoe groot deze
piekmomenten waren. Dit bleek echter te veel werk voor de studenten, waardoor over is gegaan op
maandelijkse gesprekken met een groep van vijf studenten. Tijdens deze maandelijkse gesprekken
zijn enkel de problemen aangekaart. Dit gebeurde op het gebied van tijdsbesteding, toetsing,
flexibiliteit van het rooster, toegankelijkheid van het TOM, samenhang binnen de modules en
moeilijkheid van de modules. Opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, Functionarissen
Onderwijs, het bestuur van Overleg Studieverenigingen en het bestuur van de Student Union hebben
waar nodig problemen doorgespeeld en aangepakt. Zo zijn er meerdere overleggen geweest tussen
de Functionaris Onderwijs en docenten om een uitleg te vinden voor een klacht. Daarnaast zijn
herkansingsregelingen en overgangsregelingen op Blackboard geplaatst in overleg met de
opleidingscoördinator naar aanleiding van klachten. Verder is er geprobeerd de colleges van
civieltechnische opleidingen meer in de Horst te krijgen en nog veel meer klachten zijn op- en
aangepakt. Het bestuur 2014 raadt het kandidaat-bestuur 2015 aan de maandelijkse gesprekken met
een selecte groep studenten te blijven houden zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd
wordt.

2.3.2 ConcepT-leden een beter
masterrichtingen aan de UT
330

335

340

inzicht

verschaffen

in

de

civieltechnische

Een doelstelling van het bestuur 2014 was om leden van ConcepT van meer duidelijkheid te voorzien
betreffende welke masterrichtingen op civieltechnisch gebied aan de UT aangeboden worden en wat
deze inhouden. Dit is gerealiseerd door het organiseren van de MasterOriëntatieMarkt in oktober.
Op 8 oktober vond de MasterOriëntatieMarkt plaats voor bachelorstudenten Civiele Techniek. De
markt (30 aanwezigen) werd gecombineerd met de Bacholor-opdrachtvoorlichting (50 aanwezigen).
Op deze markt konden studenten vragen stellen aan vakgroepleden, masterstudenten en alumni om
zich beter te oriënteren op de civieltechnische masterrichtingen aan de Universiteit Twente. Na
afloop gaven zowel de studenten als het bestuur als de opleiding aan tevreden te zijn met de markt.
Studenten hebben hiermee meer inzicht gekregen in de civieltechnische masterrichtingen aan de UT.
Het bestuur 2014 geeft het kandidaat-bestuur het advies om volgend jaar weer de
MasterOriëntatieMarkt te organiseren in samenwerking met de opleiding. Daarbij zijn wel enkele
verbeterpunten mogelijk welke overgedragen zijn aan de kandidaat Functionaris Onderwijs 2015.
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2.4 Netwerk
345

Netwerk heeft betrekking op alle activiteiten aangaande contacten met externe partijen. Dit
betekent voor een studievereniging: het leggen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven
en het faciliteren van contact tussen studenten, bedrijven en andere verenigingen.

2.4.1 Vergroten van het bedrijvennetwerk

350

355

Om het bedrijvennetwerk van ConcepT te vergroten zijn er bedrijven uit Vlaanderen en Duitsland
benaderd. Dit heeft geresulteerd in een gesprek over samenwerking met Max Bögl dat ten tijde van
de AV (Algemene Vergadering) een week geleden heeft plaatsgevonden. Bij veel benaderde bedrijven
blijft reactie echter uit, enkele andere bedrijven gaven aan hier geen interesse in te hebben en zich
te richten op het lokale aanbod aan werknemers en studenten. Afgaande op het gesprek met Max Bögl
zijn er wel degelijk bedrijven, mogelijk met een vestiging in Nederland, die mogelijk nut zien in het
contact met Nederlandse studenten. Mochten de contacten geen directe samenwerking opleveren,
dan kan het helpen bij de zoektocht naar buitenlandse projecten en bedrijven voor de CBC. Het
benaderen van bedrijven uit het buitenland kost voor de Functionaris Externe Betrekkingen relatief
veel tijd zonder al te veel rendement. Kandidaat-bestuur 2015 wordt daarom afgeraden dit beleid
voort te zetten, maar wel naar buitenlandse projecten voor de CBC te kijken.

2.4.2 Contact met alumni verbeteren en beter benutten
360
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Om het contact met alumni te verbeteren is in maart begonnen met de organisatie van een
netwerkactiviteit in juni in Utrecht voor alumni en masterstudenten. Allereerst is de interesse onder
alumni gepeild via LinkedIn. Hier zijn 17 positieve reacties op gekomen. Voor de daadwerkelijke
netwerkactiviteit waren uiteindelijk 0 aanmeldingen. Hierdoor is besloten de netwerkactiviteit geen
doorgang te geven. Tijdens de MasterOriëntatieMarkt (beleidsdoelstelling 3.2) is gebruik gemaakt van
de LinkedIn groep ConcreeT. Hier is gevraagd of alumni tijdens de markt over de eigen werkervaring
na een bepaalde master willen vertellen. 2 alumni waren aanwezig bij de markt. Verder is in overleg
met het kandidaat-bestuur 2015 besloten in 2015 een lustrumborrel te organiseren voor alumni.
Hiervoor is contact met het alumnibureau. Afgesproken is dat in januari brieven verstuurd worden
naar de 825 adressen van alumni civiele techniek via het alumnibureau. Ook wordt gebruik gemaakt
van de LinkedIn groep van ConcreeT en het alumnibureau voor de promotie van de lustrumborrel.
Op dit moment verloopt het contact met alumni en ConcreeT nog steeds slecht. Het is vooral
onduidelijk wat alumni zelf willen en verwachten. Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt meegegeven
tijdens de lustrumborrel het ledenbestand van ConcreeT te updaten en te peilen onder alumni wat
hun interesses en toegevoegde waarde voor ConcreeT en ConcepT is. Verder wordt aan hen
meegegeven het alumninetwerk te gebruiken voor activiteiten van ConcepT zoals de
MaterOriëntatieMarkt. Geadviseerd wordt deze activiteiten op tijd aan te kondigen. Echter wordt
aangeraden niet te veel moeite te steken in de organisatie van een activiteit met als doelgroep alumni
wegens te laag animo vanuit de alumni.

380
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2.4.3 Kwaliteit en diversiteit van activiteiten vergroten door samenwerking met andere
studieverenigingen

385

Om de kwaliteit en diversiteit van activiteiten te vergroten, is begonnen met de organisatie van een
3TU mini-symposium. Verder was een concretisering soft skill workshops in samenwerking met andere
studieverenigingen te organiseren. Als laatste is de Tebodin Challange georganiseerd.
In paragraaf 2.2.3. is de informatie te lezen over het 3TU mini-symposium. Hier wordt samengewerkt
met het dispuut OfCourse! uit Eindhoven en voor de promotie met het 3TU-dispuut uit Delft. In de
toekomst kan gekeken worden of de besturen van de betreffende verenigingen ook interesse hebben
in de organisatie van workshops.

390
In de eerste maanden van dit bestuursjaar is verder gebleken dat er bij civiele bedrijven genoeg
mogelijkheden liggen om soft skill workshops aan te bieden. Een samenwerking met andere
verenigingen op dit vlak zou hierbij de kwaliteit en diversiteit van activiteiten niet verhogen.

395

400

Als laatste is de Tebodin Challenge in samenwerking met andere studieverenigingen georganiseerd.
In dit evenement hebben studenten van vier verenigingen samengewerkt om tot een oplossing te
komen in een multidisciplinaire casus. De activiteit, en zeker het multidisciplinaire karakter van de
case, werd goed ontvangen onder de deelnemers. De samenwerking met andere studieverenigingen
was nodig om de kwaliteit van de activiteit te verhogen omdat dit de enige methode was voor
studenten om samen te werken met studenten van andere studies. Dit heeft een grote toegevoegde
waarde geleverd bij aanwezige studenten. Kandidaat-bestuur 2015 wordt aangeraden volgend jaar de
casus een vervolg te geven.
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2.5 Financieel
405

Het hoofdstuk Financieel heeft betrekking op de financiële situatie binnen ConcepT. De doelstellingen
zijn erop gericht de financiële gezondheid te verbeteren.

2.5.1 Financiële kennis binnen het bestuur vergroten

410

415
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Dit jaar is de rol van de vice-penningmeester vergroot. De vice-penningmeester is het aanspreekpunt
geworden voor de meeste commissies wat betreft financiën; dit houdt in dat de vice-penningmeester
samen met de commissiepenningmeester de begroting opstelt en de afrekening afmaakt. Dit is gedaan
voor alle commissies met uitzondering van de studiereiscommissie, symposiumcommissie,
borrelcommissie en kick-in kamp commissie. In het begin van het jaar was het nog niet geheel
duidelijk voor de leden bij wie ze terecht konden en was er verwarring, naarmate het jaar vorderde,
werd dit wel duidelijker.
Doordat de vice-penningmeester nu meer financiële taken op zich nam, werd er af en toe een overleg
georganiseerd tussen de vice-penningmeester en de penningmeester. Dit zorgde ervoor dat enkele
foutjes aan het licht kwamen en dat beslissingen samen afgewogen konden worden. De
penningmeester heeft dit als zeer prettig ervaren omdat twee mensen meer zien dan één. Aan het
kandidaat-bestuur 2015 wordt meegegeven deze brede financiële kennis volgend jaar weer binnen
het bestuur te creëren.

2.5.2 Het inzicht in de financiële situatie van ConcepT en haar commissies gedurende
het hele jaar vergroten voor de KasCo en het bestuur
Om het inzicht in de financiële situatie van ConcepT te vergroten, heeft de penningmeester van
bestuur 2014 een halfjaarlijkse tussenstand van de afrekening gemaakt. Daarnaast heeft maandelijks
een overleg tussen de penningmeester van ConcepT en van de borrelcommissie plaatsgevonden.

425
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435

Voor de halfjaarlijkse vergadering in september is een halfjaarlijkse tussenstand van de afrekening
gemaakt. Omdat veel kosten en inkomsten ongelijk over het jaar verdeeld zijn, waren niet alle
getallen in deze afrekening representatief voor de daadwerkelijke situatie. Om deze reden werden
ze niet allemaal gepubliceerd. Een aantal afgeronde commissies en posten zijn wel getoond aan de
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering. De getallen op de gehele afrekening gaven, door het in
beschouwing nemen van de ongelijkheden van de kosten en inkomsten, wel inzicht in de financiële
situatie voor de penningmeester en daarmee ook de rest van het bestuur en de KasCommissie.
Aan de hand van dit inzicht kon al eerder besproken worden hoe een gewenst eindsaldo op de
eindafrekening kon worden behaald. Enkele maatregelen zijn daardoor genomen maar omdat de
verschillen ten opzichte van de begroting dermate groot waren, was het lastig een bijgestelde
begroting weer sluitend te krijgen. Het bestuur heeft het opstellen van de halfjaarlijkse afrekening
wel als erg nuttig ervaren en het kandidaat-bestuur 2015 wordt geadviseerd dit voort te zetten. Echter
wordt aangeraden al gedurende het jaar na te denken over mogelijkheden waar een eventueel
financieel overschot aan uitgegeven kan worden zodat al eerder in het jaar maatregelen genomen
kunnen worden.

440
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Ongeveer iedere maand is er een overleg gehouden tussen de penningmeester van ConcepT en die
van de borrelcommissie. Hierbij werd de financiële situatie voor beiden verduidelijkt. Daarnaast is
het debiteurensaldo ver verlaagd en zijn openstaande debiteuren van 2012 of ouder afgeschreven.
Het overleg is door beide partijen als erg nuttig ervaren. Door de vrij goede financiële situatie van de
borrelcommissie was een maandelijks overleg echter niet altijd nodig. Geadviseerd wordt dergelijke
overleggen volgend jaar wederom te organiseren, maar de frequentie af te laten hangen van de
intensiteit van activiteiten en de financiële situatie van dat moment.
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2.6 Algemeen
450

Het hoofdstuk algemeen heeft betrekking op de vereniging in het algemeen en bevat delen die andere
hoofdstukken overlappen.

2.6.1 Vergroten van de bekendheid van activiteiten die ConcepT aanbiedt

455

460

De bekendheid van activiteiten die ConcepT aanbiedt, zijn door bestuur 2014 getracht te vergroten
door de activiteitenagenda te promoten, de doelgroep voor activiteiten beter te informeren en de
communicatiemiddelen te structureren. Verder is gekeken naar de mogelijkheden het infoscherm in
de Oosthorst te gebruiken en Twitter intensiever te gebruiken.
De activiteitenkalender is door middel van posters en een link in de infomail gepromoot. Op deze
manier is geprobeerd om ervoor te zorgen dat leden de activiteiten eerder in hun agenda zien en zich
dus ook eerder inschrijven voor activiteiten. De link is op 8 januari 2015 29 keer gebruikt om de
activiteitenkalender aan de eigen agenda toe te voegen. Het is niet bekend hoe veel leden al gebruik
maakten van deze activiteitenkalender. Het bestuur 2014 heeft wel het idee dat het gebruik van de
link en posters heeft bijgedragen aan de eerdere bekendheid van activiteiten, maar dan vooral bij de
leden die vaak in de ConcepT-kamer komen en waarschijnlijk de activiteiten sowieso hadden
opgemerkt.
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In de praktijk is het lastig gebleken om de doelgroep beter te informeren over activiteiten. Bij de
Grolsch Excursie is daarom geprobeerd de doelgroep een extra inschrijfkans te bieden door de
inschrijving eerder te openen. De Grolsch Excursie is door bijna alleen eerstejaars bezocht. Dit geeft
aan dat de juiste doelgroep is geïnformeerd en dat de activiteit bekend was, echter is onbekend of
de ouderejaars dit als positief hebben ervaren. Het bestuur 2014 adviseert het kandidaat-bestuur
2015 goed na te denken hoe een doelgroep bereikt kan worden en voornamelijk bij welke activiteiten
het wenselijk is de inschrijving voor de doelgroep eerder te openen.
Dit jaar is geprobeerd meer structuur aan te brengen in het uitbrengen van De Brug en de infomail.
Ook zijn daar de collegepraatjes in meegenomen. Het is erg lastig gebleken om deze structuur aan te
brengen. Dit komt onder andere doordat er niet altijd genoeg activiteiten zijn om een infomail, Brug
of collegepraatje te vullen. Bestuur 2014 is van mening dat deze structuur ook niet geforceerd
aangebracht moet worden, omdat de inhoud van de communicatiemiddelen belangrijker is dan de
structuur hiervan. Door een lange termijn planning te maken van activiteiten en de
comminicatiemiddelen, kan bovenstaand probleem deels voorkomen worden. Ook is het belangrijk
dat de infomail en de Brug niet in dezelfde week worden uitgebracht. Doordat het lastig was structuur
aan te brengen, is de bekendheid van activiteiten niet door de structuur van de middelen vergroot.
Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt geadviseerd de structuur niet te forceren, maar wel in de gaten
te houden door middel van een planning.
Voor het Infoscherm in de Oosthorst is contact geweest met het FB (Facilitair Bedrijf). In een gesprek
is naar voren gekomen dat het erg lastig is om de schermen voor het promoten van activiteiten te
gebruiken, omdat dan alle verenigingen in de Horst hier recht op zouden moeten hebben. Hierdoor
worden de andere verenigingen eerst ingelicht voordat ConcepT gebruik kan maken van het scherm.
Aan het Kandidaat-Bestuur 2015 wordt meegegeven om bij het FB te blijven aandringen op het gebruik
van de schermen in de Oosthorst, omdat dit met name een goed middel is om Bachelor-studenten te
bereiken voor activiteiten die vaak in de Oosthorst college hebben.
Om activiteiten onder de aandacht te brengen, is, nadat tijdens de discussiebijeenkomst naar voren
is gekomen dat Twitter te weinig wordt gebruikt, begonnen met het gebruik van Twitter. De
Twitterberichten zijn getoond op de homepage van de ConcepT-site en op het infoscherm. Het is
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onduidelijk hoeveel invloed Twitter heeft gehad op de keuze van studenten om zich wel of niet in te
schrijven voor de met Twitter gepromote activiteiten.

2.6.2 Activiteitenaanbod van ConcepT verbreden
500
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Het acitiviteitenaanbod van ConcepT is verbreed door het aanbieden van sport- en soft skills
activiteiten en door een afsluitende borrel voor TOM studenten. Ook is het activiteitenaanbod
verbreed door de organisatie van de Tebodin Challenge (pargraaf 2.4.3.) en de KIVI activiteit
(paragraaf 2.2.1.)
In de planning van de eerstejaarscommissie 2015 is voor komend jaar een sport activiteit
meegenomen, daardoor is evalueren nog niet mogelijk gebleken. Wel staat de eerstejaarscommissie
hier positief tegenover. Verder zijn er verschillende soft skills workshops georganiseerd zoals te lezen
in paragraaf 2.2.1.
Op initiatief van de opleiding is door de eerstejaarscommissie een borrel georganiseerd in Beneden
Peil voor de eerste generatie TOM-studenten. Omdat zij toch de eerste lichting waren, wilde de
opleiding graag in een informele setting praten over het nieuwe onderwijsmodel, dit is door beide
partijen als fijn ervaren. Aan kandidaat-bestuur 2015 wordt aangeraden dit volgend jaar ook te
organiseren zodat studenten het jaar goed kunnen afsluiten.

2.6.3 Leden meer betrekken bij beslissingen over ConcepT
515

De leden van ConcepT zijn meer betrokken bij beslissingen door de organisatie van de
discussiebijeenkomst en door de ideeën van de ideeënbus beter terug te koppelen.

525

Op 13 mei 2014 is de discussiebijeenkomst van B2014 georganiseerd. Hierbij waren 29 leden van
ConcepT aanwezig, variërend van eerstejaarsstudenten tot masterstudenten. Tijdens deze
discussiebijeenkomst zijn drie stellingen behandeld. Aan de hand hiervan is gediscussieerd tussen de
leden onderling en tussen de leden en het bestuur. De discussiebijeenkomst werd voor het bestuur
als erg nuttig ervaren. Een deel van de antwoorden en opmerkingen zijn inmiddels toegepast.
(paragraaf 2.2.3. en beleidspunt 2.6.1.) Door de discussiebijeenkomst zijn de leden van ConcepT meer
betrokken bij bepaalde beslissingen en is er door het bestuur een aantal zaken dan ook wel, of juist
niet, doorgevoerd. Voor de stellingen en de notulen van de discussiebijeenkomst verwijst het bestuur
2014 naar de ConcepT-site.

530

De ideeën die via de ideeënbus worden aangedragen zijn tijdens de bestuursvergaderingen besproken
en sommige ideeën zijn via De Brug teruggekoppeld. Het niveau van de ideeënbus is niet altijd hoog,
maar een aantal serieuzere ideeën zijn doorgevoerd dit jaar. Het bestuur 2014 adviseert het
kandidaat-bestuur 2015 om de terugkoppeling van ideeën voort te zetten.

520
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3 Terugkoppeling Strategisch Plan
Er zijn enkele punten uit het Strategisch Plan 2012-2014 waaraan het bestuur 2014 een bijdrage heeft
kunnen leveren. Deze punten zijn naar voren gekomen in het beleidsplan en worden in dit hoofdstuk
teruggekoppeld.
535

Voor de periode 2015-2017 is een nieuw Strategisch Plan opgesteld. Dit Strategisch Plan is ten tijde
van de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering gehamerd. Het kandidaat-bestuur 2015 wordt
meegegeven dit Strategisch Plan ten delen uit te voeren.

SP 2.1: Inzicht krijgen in de belangen van de civieltechnisch
georiënteerde personen
540
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Door B2012 is een discussiebijeenkomst georganiseerd en zijn enquêtes over het activisme binnen
ConcepT gehouden. In het jaar 2013 zijn de nieuw-bestuurslunches geïntroduceerd om de belangen
van de eerstejaars te achterhalen.
Het bestuur 2014 heeft op meerdere vlakken geprobeerd inzicht te krijgen in de belangen van de
civieltechnisch georiënteerde personen. Allereerst is de discussiebijeenkomst georganiseerd. Hier is
naar voren gekomen wat de mening van de leden is op het gebied van een mini-studiereis, gebruik
van social media en het warmendrankenapparaat (Paragraaf 2.6.3). Verder bleken leden
geïnteresseerd in soft-skills workshops. Dit blijkt uit het aantal aanwezigen tijdens dergelijke
workshops en dit geeft aan dat soft-skills workshops binnen de belangstelling van civieltechnisch
georiënteerde personen vallen. Verder is de MasterOriëntatieMarkt geëvalueerd. Hieruit is een aantal
punten naar voren gekomen die de interesse van de leden op het gebied van mastervoorlichting
weergeven. Als laatste zijn door B2014 ook nieuw-bestuurslunches georganiseerd. Tijdens de vier
lunches waren er gemiddeld tien aanwezigen. De lunches waren naast het ontmoeten van de
eerstejaars en het presenteren van het bestuur ook nuttig om te achterhalen wat er bij de eerstejaars
speelt.

SP 3.1: Waarborgen van de kwaliteit van activisme
Door B2012 zijn overdrachtsbijeenkomsten tussen oude en nieuwe commissies ingevoerd. Ook zijn
draaiboeken in de wiki opgezet om de kwaliteit van activisme te waarborgen. B2013 heeft de
checklists die gebruikt worden binnen de commissies geëvalueerd.
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Het bestuur 2014 heeft in samenwerking met de commissies de wiki uitgebreid. Door het aansturen
op het gebruik van de wiki’s is bij sommige commissies de continuïteit meer gewaarborgd. Wel is
gebleken dat sommige doorlopende commissies de wiki niet als nuttig ervaren omdat zij zelf denken
voor de continuïteit binnen de commissie te zorgen. Verder is de integrale opzet van het symposium
geëvalueerd. Dit evaluatiedocument is meegegeven aan de symposiumcommissie 2015. Door het
gebruik hiervan kan de commissie de evaluatiepunten van het symposium 2014 meenemen.

SP 3.2: Compensatie voor activisme waarborgen en waar mogelijk
vergroten
In 2013 is vanuit de OS een nieuw model ontwikkeld met betrekking tot activismebeurzen. Daarnaast
zijn in het jaar 2013 twee minors ontwikkeld, namelijk de bestuursminor en de studiereisminor.
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Door bestuur 2014 is onderzoek gedaan naar het koppelen van keuzemodules aan
commissiewerk/bestuursjaar. De bestuursminor wordt gevolgd door één kandidaat-bestuurder.
Verder wordt de studiereisminor niet als toegevoegde waarde voor de studiereis gezien. Informatie
over beide modules is te lezen in paragraaf 2.1.2. Als laatste zijn twee trainingen aangeboden aan
commissies. Allereerst heeft de Symposiumcommissie een training gevolgd georganiseerd door de
17

575

Student Union. Verder biedt Continu de Eerstejaarscommissie en de AkCie de mogelijkheid een
vergaderworkshop te volgen. De Symposiumcommissie heeft aangegeven dat de training een
toegevoegde waarde heeft voor het commissiewerk. De training vanuit Continu heeft nog niet
plaatsgevonden.

SP 3.3: Activisme blijven faciliteren i.c.m. de studie
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Door B2012 zijn onder leden enquêtes afgenomen over activisme. Verder zijn communicatiemiddelen
gebruikt om aan niet-actieve leden te laten zien wat activisme inhoudt. Door B2013 is een
activismeplan opgesteld aangaande het activisme binnen ConcepT in combinatie met TOM.
Het bestuur 2014 heeft in samenwerking met de opleiding verschillende compensatiemaatregelen
ontworpen voor commissieleden van (middel)grote commissies. Op dit moment maakt de
symposiumcommissie gebruik van één van de maatregelen. Door de compensatiemaatregelen is het
voor TOM-studenten aantrekkelijker geworden activisme en studie te combineren. Daarnaast is het
volgen van de bestuursminor mogelijk gemaakt voor kandidaat-bestuur 2015. Verder bestaat de
symposiumcommissie 2015 uit 7 leden zodat de commissielast meer gespreid kan worden. Geadviseerd
wordt aan kandidaat-bestuur 2015 door te gaan met de ontwikkeling van compensatie voor activisme
in combinatie met TOM.

SP 4.1: Kwaliteit van activiteiten vergroten door samenwerking met
andere verenigingen
Door B2012 en B2013 zijn verschillende activiteiten in samenwerking met andere verenigingen
georganiseerd. Ook heeft B2013 ervoor gezorgd dat de samenwerking met Paradoks op het gebied van
borrels is versterkt.
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Bestuur 2014 is bezig met de organisatie van een mini-symposium in 3TU verband voor november
2015. Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt meegegeven verder te gaan met de organisatie hiervan.
Verder heeft 3 december de Tebodin Challenge plaatsgevonden in samenwerking met W.S.G. Netwon,
C.T.S.G. Alembic, E.T.S.V. Scintilla en ConcepT. Door samenwerking wordt de kwaliteit van dergelijke
activiteiten vergroot. Voornamelijk bij de Tebodin Challenge krijgen studenten de gelegenheid meer
inzicht te ontwikkelen in het studiegebied van de andere studies. Ook krijgen de studenten zo meer
inzicht in hun rol als civieler binnen de andere studies.

SP 5.1: Contact met oud-leden benutten en verbeteren

605
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B2012 heeft voor de Alumnivereniging ConcreeT de tussen-sint-en-kerstborrel georganiseerd en het
ConcepT-bestuur ook ConcreeT-bestuur gemaakt. Bovendien hebben zij de werk-na-studie-lezing
georganiseerd. In 2013 is er weer een werk-na-studie-lezing georganiseerd, maar een
netwerkactiviteit is achterwege gebleven.
Het bestuur 2014 is begonnen met de organisatie van de netwerkactiviteit. Wegens te weinig animo
vanuit alumni heeft dit geen doorgang gekregen. Wel is voor de MasterOriëntatieMarkt gebruik
gemaakt van het oud-leden netwerk. Voor bachelorstudenten was het zeer interessant te spreken met
oud-leden. Verder wordt in 2015 een lustrumborrel georganiseerd. Over het algemeen is het contact
met ConcreeT nog steeds slecht. Op dit moment is de interesse vanuit alumni gering. Het is belangrijk
dat activiteiten op tijd worden gepromoot en dat wordt gekeken naar de wensen van alumni zodat
ConcepT optimaal van haar netwerk gebruik kan maken. Geadviseerd wordt aan kandidaat-bestuur
2015 het oud-leden netwerk te blijven benutten voor activiteiten zoals een MasterOriëntatieMarkt en
de werk-na-studie-lezing.
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SP 6.1: Bredere kennis van de financiën binnen het bestuur
B2012 heeft een vice-penningmeester aangesteld die de penningmeester waar nodig ondersteunt en
zijn taken kan overnemen. Daarnaast heeft B2013 een penningmeesterdraaiboek opgesteld.
620

625

Binnen bestuur 2014 is een vice-penningmeester aangesteld die maandelijks overleg heeft met de
penningmeester. De vice-penningmeester is het aanspreekpunt voor de meeste commissies wat
betreft financiën. Hierdoor is het inzicht in de financiële situatie van commissies vergroot. Verder
heeft er een maandelijks overleg plaatsgevonden tussen de penningmeester van ConcepT en van de
borrelcommissie. Hierbij zijn verschillende punten besproken en in de gaten gehouden (Paragraaf
2.5.2). Het inzicht in de financiële situatie van de borrelcommissie is hierdoor voor het bestuur
vergroot. Als laatste is een halfjaarlijkse afrekening gemaakt door de penningmeester. Hierdoor was
er halverwege het jaar al meer inzicht in de financiële situatie van ConcepT. Wel blijkt het in de
praktijk lastig halverwege het jaar al beslissingen te nemen op financieel gebied.

SP 6.2: Liquiditeit verhogen
630

Om de liquiditeit te verhogen is door B2012 een batig saldo van 4.363 euro gedraaid en is er door
B2013 een batig saldo van 3.273 euro gedraaid.
Het bestuur 2014 heeft een batig saldo van 3.071 euro gedraaid om het eigen vermogen te laten
groeien.
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4 Verslag Bestuur 2014
635

Er is in 2014 veel gebeurd, dit is voor een deel beschreven in de terugkoppeling op het beleidsplan.
In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de vereniging beschreven die niet direct
voortvloeien uit het beleidsplan.

4.1 Activisme
640

Het aantal eerstejaars dat meedeed aan de opleidings Kick-In was dit jaar 77. Zij werden verdeeld
over zes kampgroepen.
Er waren tijdens de algemene Kick-In dit jaar zeven doegroepen, één meer dan vorig jaar. Onder de
doegroepen waren drie verenigingsafhankelijke - en vier verenigingsonafhankelijke doegroepen. Uit
de verenigingsonafhankelijke doegroepen zijn ook de meeste studenten actief geworden bij ConcepT.

645

Naast de eerstejaarscommissie (6 leden) en de AkCie (7 leden) zijn ook binnen de volgende commissies
eerstejaars actief geworden: ConcepTueelcommissie (2 leden), InterExCie (2 leden), BuLa (3 leden),
BetonBrouwers (1 lid). Daarnaast zijn er 5 ouderejaars actief geworden bij ConcepT.
In totaal zijn er 79 eerstejaars waarvan een gedeelte eerst de focus wil leggen op het BSA en daardoor
nu nog niet actief wil worden bij ConcepT. Dit is gebaseerd op gesprekken met eerstejaars. De borrels,
ConcepT-kamer en de activiteiten worden door de eerstejaars studenten veel bezocht.
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4.2 Activismebeurzen
Vanaf 1 januari 2014 geldt het nieuwe model CHAM voor de verdeling van activismebeurzen (voorheen
afstudeersteun). Dit model is deels ter vervanging van FOBOS. Binnen FOBOS wordt de verdeling van
de bestuursmaanden bepaald. Echter wordt binnen CHAM de verdeling van de incidentele maanden
voor de studieverenigingen, dus activismebeurzen voor commissies en activiteiten, bepaald.
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660

De beurzen zijn net zoals afgelopen jaren intern verdeeld. Vanuit 2013 heeft het KB2014 één maand
ontvangen. Ook de studiereiscommissie 2014 heeft 4 beurzen ontvangen vanuit 2013. Deze zullen
meegenomen worden in het totaal aantal beurzen. Onderstaande verdeling is onder voorbehoud.
Wegens nieuwe regelingen waarover onduidelijkheid heerst binnen ConcepT, maar ook binnen het
Overleg Studieverenigingen en binnen CES (Central for Education Support), is het pas na het aanvragen
van de beurzen bekend of alle commissieleden beurzen ontvangen. De aanvraag van de beurzen zal
plaatsvinden in februari. Wanneer een commissielid niet aan de 45 EC regeling voldoet waardoor voor
die persoon geen beurzen kunnen worden aangevraagd, zal dit allereerst verrekend worden binnen
die commissie zelf.
Voorschot uit 2013

Interne
2014

Bestuur 2014

1

42

Totaal
aantal
activismebeurzen
2014
43

SRC 2014

4

12

16

Symposium 2014

0

6

6

KB 2015

0

3

3

Totaal

5

63

68
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Verdeling

4.3 Onderwijs
Op het gebied van onderwijs zijn veel veranderingen doorgevoerd afgelopen jaar. Naast landelijke
plannen en de doorvoering van TOM is er op hoger niveau een nieuwe visie opgesteld voor de UT
(Universiteit Twente). Daarnaast is het overleg tussen de opleiding en ConcepT meer gestructureerd.
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Op landelijk niveau zijn er plannen binnen het kabinet om over te gaan van het huidige
studiefinancieringssysteem op het sociaal leenstelsel, oftewel het studievoorschot. Wanneer dit
wetsvoorstel in januari door de Eerste Kamer zou komen en een wet wordt, krijgen studenten die
vanaf 1 september beginnen aan een nieuwe studie geen studiefinanciering meer. Voor studenten die
al zijn begonnen aan hun studie mogen dit afmaken onder de huidige voorwaarden. Verder heeft de
opleiding aangegeven een plan op te willen stellen om ervoor te zorgen dat studenten die aankomende
zomer hun bachelor willen afronden zich in kunnen schrijven voor een masteropleiding voor 1 augustus
2015, zodat zij de masteropleiding onder de voorwaarden van het huidige systeem kunnen volgen
wanneer het wetsvoorstel onveranderd blijft. Het bestuur 2014 raadt het kandidaat-bestuur 2015 aan
de opleiding naar dit plan te blijven vragen. Op de ConcepT-site staat een meer uitgebreide
samenvatting van het wetsvoorstel.
Ook op het niveau van de UT zijn ontwikkelingen geweest in 2014. Het TOM is verder ontwikkeld en
doorgevoerd. Het lijkt erop dat kinderfouten afgelopen jaar uit het TOM zijn gehaald. Deze
kinderfouten zijn gevonden door gesprekjes met kleine groepen studenten (paragraaf 2.3.1.) te
houden, de problemen door te spelen naar verschillende organen en in enkele van deze organen actief
deel te nemen om tot oplossingen te komen. Verder is het programma van de pre-master aangepast.
Er is meer aandacht besteed aan de wiskunde- en academische vaardigheden binnen de pre-master
van de masteropleidingen Civil Engineering & Management en Construction Management &
Engineering.
Hoewel de kwaliteit van het TOM vooruit lijkt te zijn gegaan, zijn veel studenten nog altijd negatief
over het model. Dit komt waarschijnlijk doordat de processen omtrent het onderwijs van mindere
kwaliteit lijken te zijn geworden. Studenten en medewerkers merken dat het rooster minder flexibel
is en dat er relatief minder studieruimten op de UT beschikbaar zijn. De doelstellingen van het College
van Bestuur lijken echter wel te worden gehaald. Studenten schrijven zich eerder uit, waardoor er
minder uitvallers zijn in de hogere jaren. Gezien moet nog worden of studenten daadwerkelijk sneller
door hun studie heen gaan.
Naast de ontwikkelingen omtrent TOM zijn er ontwikkelingen geweest omtrent de nieuwe visie van
de UT: Vision 2020. Het bestuur 2014 heeft actief deelgenomen aan discussies die gemoeid gingen bij
de ontwikkeling van de visie. Uit de visie is gebleken dat het belangrijk is om de komende jaren met
de ontwikkelingen op het gebied van internationalisering rekening te houden. Bestuur 2014 heeft hier
een start gemaakt door de organisatie van de Dutch Evening waar internationale studenten samen
met Nederlandse studenten oud-Hollandsche spellen hebben gespeeld. Het bestuur 2014 raadt het
kandidaat-bestuur 2015 aan om in 2015 mee te blijven denken en discussiëren over het realiseren van
de visie en om dergelijke activiteiten te organiseren.

4.4 Extern
705

710

In het jaar 2014 zijn de relaties met civiele bedrijven goed geweest. Voor bijna alle sponsorcontracten
geldt dat deze zijn of worden verlengd, alleen Besix heeft besloten haar contract met de
BetonBrouwers niet te verlengen. Een deel van deze contracten heeft nagenoeg dezelfde contractsom
behouden, bij het overige deel van de contracten is de contractsom zelfs verhoogd. Bedrijven lijken
het contact met studenten te kunnen waarderen en kiezen veelvuldiger voor opties waarbij zij in
contact kunnen komen met de studenten. Dit komt met name tot uiting in een grotere interesse in
lunchlezingen en excursies. Het afgelopen jaar heeft dit in kleine mate gezorgd voor een verlaging
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van de inkomsten uit papieren media, echter zijn de sponsorinkomsten uit digitale media afgelopen
jaar toegenomen.

715

720

725

730

735

740

Momenteel draait de Almanak nog quitte en maakt de ConcepTueel elke editie nog winst. De trend
van een afname aan sponsoring voor papieren media is licht, maar wel al enkele jaren zichtbaar.
Zeker voor de Almanak zou dit op korte termijn voor een negatief saldo kunnen zorgen.
Een ander gevaar van de keuze van bedrijven voor lunchlezingen en excursies kan het eventueel
gevormde overaanbod van excursies zijn. Hiervoor kan minder ruimte zijn binnen het TOM vanwege
vol geroosterde agenda’s. Dit jaar heeft dit nog geen grote problemen opgeleverd, al zat de
inschrijflijst niet voor elke excursie vol. Wanneer echter meer jaargangen in het TOM zitten zou dit
een probleem kunnen vormen.
De keuze voor deelname aan de CBC of het symposium lijkt niet samen te hangen met de drang naar
meer contact met studenten, maar vooral een afweging te zijn op basis van kosten en inzetbaarheid
van personeel. In 2014 kon het symposium rekenen op deelname van maar liefst vijftien bedrijven,
ook in 2015 lijkt het evenement op deelname van genoeg bedrijven te kunnen rekenen. Wel is het
belangrijk rekening te houden met het feit dat bedrijven die vroeger één keer per drie jaar kwamen,
nu niet onmiddelijk geld hebben om elk jaar langs te komen. De ConcepT Business Course 2015
ondervond echter wel problemen met het vinden van sponsoren.
In de keuze voor contact met studenten ambiëren bedrijven vaak een originele opzet waarbij het
interessant kan zijn voor de studievereniging om hier op gepaste momenten op in te spelen. Het
afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in de multidisciplinaire Tebodin Challenge, maar ook in de
lunchlezingbattle van APPM.
In het jaar 2014 heeft de uitbreiding van het bedrijvennetwerk zich onder andere gericht op België
en Duitsland. Meer hierover is terug te vinden in hoofdstuk 2.4.1. Veel van deze contacten bleken in
een vroeg stadium al op niets uit te lopen (vb. Willemen Groep, Deutsche Bahn etc.), echter geldt
voor het bedrijf Max Bögl dat er een afspraak is ingepland om naar de mogelijkheden en wensen bij
beide partijen te kijken.
Ook binnen het Nederlandse bedrijfsleven is gekeken naar uitbreiding van het bedrijvennetwerk. Dit
heeft zich voornamelijk gericht op bedrijven die in het verleden een samenwerking met
studievereniging ConcepT kenden of al incidenteel een lunchlezing hadden gegeven of deel hadden
genomen aan het symposium. Voorbeelden hiervan zijn Grontmij, Tauw, IV-Groep, TBI en Movares.
De drie eerst genoemden hebben aangegeven net als in voorgaande jaren per activiteit of een te
promoten vacature de mogelijkheden af te wegen. Movares heeft echter aangegeven uit te kijken
naar een langdurige relatie met de studievereniging.
Jaarcontracten

Kortlopende contracten

Antea Group

Arcadis^

APPM#

AT Osborne^

Arcadis

Ballast Nedam^

AT Osborne

Betonvereniging

Avante Consultancy*

Bouwen met Staal^

Ballast Nedam

CBR

Bouwen met Staal

Enginear

Brink Groep

FiberCore Europe

Continu

Fluor

CROW#

Goudappel Coffeng
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Deltares

Grontmij

Dura Vermeer

HKV Lijn in Water

Fluor

Koninklijke BAM Groep^

Fugro*

Ministerie van B&Z en KR

Heijmans

Movares^

Infraflex#

Navingo

Jelmer

Peutz

KIVI NIRIA

Stichting Bedrijvendagen Twente

Koninklijke BAM Groep

Toekomst van Brabant

Koninklijke Boskalis Westminster NV#

Universiteit Twente

Lievense

Van den Herik^

Rijkswaterstaat

Van Hattum en Blankevoort

Shell

Witteveen+Bos

Spanbeton

Xelvin

Strukton Civiel
Tebodin

Studiereiscontracten

Van Oord#

Avante Consultancy

VolkerWessels

Bono Traffics

Wagemaker#

Bureau Maris

Wareco#

Fluor
Gemeente Almere
Gemeente Doetinchem

Contracten met toeleveranciers

Gemeente Harderwijk

Koninklijke Grolsch

Gemeente Losser

Luttikhuis

Megaborn

Vrumona

Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat
Spanbeton
Vakgroep Bouwen
Van Oord
Waterschap Vechtstromen

*Met de door een sterretje gemarkeerde bedrijven bestond in 2013 geen contract
#Bedrijven met een jaarcontract en lopende onderhandelingen over de invulling van een nieuw jaarcontract
^Bedrijven met kortlopende contracten vanuit de symposiumcommissie
745

4.5 Relaties
4.5.1 Overlegorganen Onderwijs

750

Op het niveau van de studievereniging heeft de Functionaris Onderwijs de overleggen met de opleiding
meer gestructureerd. Naast dat de Functionaris Onderwijs mee heeft vergaderd in de vergaderingen
van de Opleidingscommissie en de FaculteitsRaad heeft hij per kwartaal een kwartaaloverleg
ingepland met de opleidingsdirectrice en een maandelijks overleg met de opleidingscoördinator onder
de namen ‘Kwartaaloverleg’ respectievelijk ‘OLW’ (Overleg Lisette Woud). Bij de kwartaaloverleggen
schoof de voorzitter van ConcepT ook aan bij het gesprek. Naast deze overleggen heeft de
Functionaris Onderwijs deelgenomen aan de Overleg OnderwijsCommissarissen.

23

755

4.5.2 KIVI NIRIA
De voorzitter heeft, net zoals voorgaande jaren, zitting genomen in de besturen van KIVI
Bouw&Waterbouw (B&W) en KIVI Landgebruik&Watermanagement (L&W). ConcepT heeft in januari
2014 een nieuw convenant met B&W getekend waarin staat dat ConcepT twee activiteiten open moet
stellen voor KIVI-leden. Hiervoor krijgt ConcepT 250 euro per activiteit.

760

765

Gedurende het jaar organiseert ConcepT veel activiteiten die voor KIVI NIRIA-leden kunnen worden
opengesteld, het bestuur ziet daarom geen moeilijkheden om minimaal twee activiteiten te
organiseren. In het jaar 2014 zijn het Symposium, excursie Kustwerk Katwijk en de lunchlezing van
Strukton opgegeven als activiteit.
Tijdens de bestuursvergaderingen van L&W is het idee tot stand gekomen een activteit te organiseren
in Enschede in samenwerking met KIVI L&W, Gemeente Enschede en ConcepT. De activiteit zal
plaatsvinden op 13 januari 2015 op locatie in Enschede. Met L&W is verder geen convenant.

4.5.3 Studieverenigingen

770

Naast de nieuwe activiteiten (2.4.4) zijn er ook een aantal ‘vaste’ activiteiten samen met andere
studieverenigingen op de UT georganiseerd. Zo is er gepaintballd tegen Newton en is ook het gala in
2014 weer traditioneel met Communiqué georganiseerd. Verder is het wegens omstandigheden niet
mogelijk geweest naar de wissel van ons zusje uit Delft (Praktische Studie) te gaan. Aan het kandidaatbestuur 2014 is meegegeven om het contact met ons zusje uit Delft te behouden.

4.5.4 Overleg Studieverenigingen (OS)
775
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Er is in 2014 een aantal zaken naar voren gekomen bij de OS ALV. Zo is er een witte en zwarte lijst
van evenementen op de Universiteit Twente samengesteld. In de lijst wordt een onderscheid
weergegeven tussen risicoactiviteiten en niet risicoactiviteiten op het gebied van alcoholgebruik.
Deze lijst is een aanvulling op het alcoholbeleid opgezet in 2013. Verder is Vision 2020 van de
Universiteit Twente besproken. Daarnaast zijn wijzigingen in het Boekencontract afgesloten (Zie
4.6.2.).

4.5.5 Externe Betrekkingenoverleg
Het Externe Betrekkingenoverleg (EB-overleg) heeft gedurende dit jaar een iets formeler karakter
gekregen en diende als platform voor het uitwisselen van ideeën, meningen en ervaringen. Het overleg
heeft dit jaar met name in het teken gestaan van het uitwisselen van ervaringen op het gebied van
sponsoring van periodieken zoals de ConcepTueel en andere samenwerkingsvormen. Ook is er
gedurende het EB-overleg gesproken over de mogelijke invoering van het beoogde centrale
aanspreekpunt Career Services Platform en welke gevolgen dit kan hebben voor studieverenigingen.
Het Career Services Platform, een initiatief vanuit de universiteit, zou een centraal aanspreekpunt
op de universiteit moeten vormen voor bedrijven.

4.5.6 Facilitair Bedrijf (FB)
790
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De voorzitter is actief betrokken geweest bij zaken aangaande de Horst. Samen met de voorzitters
van alle studieverenigingen van de Horst en de teamleider van het FB vormt zij het Horstoverleg.
Vanaf september is er een nieuwe teamleider van het FB in de Horst. Tijdens een Horstoverleg is naar
voren gekomen dat het FB nog steeds niet tevreden is over de staat waarin de collegezalen verkeren.
Wanneer deze situatie niet verandert, zal het FB genoodzaakt zijn de collegezalen buiten de colleges
om te sluiten. Om die reden is besloten een nieuwe campagne op te starten in navolging op de
campagne in 2013. De voorzitters van de verschillende verenigingen hebben bij de bachelorstudenten
een collegepraatje gegeven over het schoonhouden van de zalen. Het is nog onbekend of dit effect
heeft gehad. Aan de kandidaat-voorzitter is meegegeven toezicht te blijven houden op deze
ontwikkelingen.
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4.5.7 Fortune (Warmedrankenapparaat)
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In oktober is besloten een nieuw warme drankenapparaat aan te schaffen, omdat de oude versleten
was. Na verschillende offertes opgevraagd te hebben, is besloten om de vernieuwde versie van het
oude apparaat aan te schaffen bij dezelfde leverancier als de vorige keer, namelijk bij ‘Fortune’. Dit
apparaat heeft een grotere boiler en grotere cannisters, waardoor het apparaat langer mee zou
moeten gaan. Daarbij is echter besloten om geen servicecontract af te sluiten, vanwege de hoge
kosten van een dergelijk contract. Wel adviseert bestuur 2014 het Kandidaat-bestuur om elk jaar de
rubbers in het apparaat en de waterfilter naast het apparaat te vervangen. Op die manier kan de
levensduur significant verlengd worden. De warme dranken automaat is voorzien van een timer,
waardoor er in de ochtend gelijk warme dranken te verkrijgen zijn.

4.5.8 Betonvereniging

815

De Betonvereniging wilde dit jaar minder studenten aanwezig hebben op de Betondag. Zij hebben een
deelnemersbijdrage van 100 euro voor maximaal 25 studenten gevraagd. Per extra student gold een
toeslag van 25 euro. De BetonBrouwers hadden een stand op de Betondag en de BetonBrouwers,
ConcepT Business Course en Symposium- en Studiereiscommissie hebben bedrijven benaderd voor
sponsoring.

4.6 Contracten
4.6.1 CTW-subsidie contract
820

Per 1 januari 2015 is het CTW-subsidie contract verlopen. Op het moment van schrijven van het
jaarverslag is er overleg geweest tussen de opleidingsdirecteuren en de besturen van de CTWfaculteit. De maandag voor de Algemene Vergadering heeft een gesprek plaatsgevonden waarin het
nieuwe contract wordt besproken.

4.6.2 Boekencontract
825

In december 2014 is een nieuwe boekencontract ondertekend tussen de studievereningen van de UT
en de StudieBoekenCentrale. Nadat eerder dit jaar de StudieBoekenCentrale is gefuseerd met een
andere studieboekenleverancier, is de boekenwebshop aangepast. Het beheer van de webshop valt
daarmee onder een ander bedrijf waardoor een nieuw contract ondertekend is. Studenten die lid zijn
bij de studieverenigingen kunnen sinds september 2014 hun boeken bestellen via deze webshop.
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4.6.3 Vrumona
Dit jaar is de staffelkorting door Vrumona twee keer uitbetaald wegens een interne fout bij hen. Na
overleg is door Vrumona besloten dat ConcepT dit geld mag houden.

4.7 Financieel
4.7.1 Exact Online
835

840

Sinds 2013 is Exact Online in gebruik als boekhoudprogramma ter vervanging van Exact. Dit programma
heeft enkele mogelijkheden die aan het begin van het jaar nog niet gebruikt werden. Een voorbeeld
hiervan is het Customer Relationship Management systeem. Tot aan dit jaar werd ContacT hiervoor
gebruikt. Dit is echter een sterk verouderd programma. Daarnaast werd het praktisch geacht de
financiën en de contactgegevens in één systeem te bewaren, dit voorkomt dubbel werk. De recente
contactgegevens zijn daarom overgezet van ContacT naar Exact Online. In Exact Online kunnen nu
ook de facturen opgesteld en bewaard worden.
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In 2013 werden betalingen gedaan door deze in te voeren bij het internetbankieren van de Rabobank.
Dit zorgde voor dubbel werk aangezien dezelfde declaraties en facturen ook in de boekhouding
ingevoerd moesten worden. In 2014 is de mogelijkheid in gebruik genomen betalingen in te voeren in
de boekhouding en vanuit daar ook een betaalbestand aan te maken wat via internetbankieren alleen
nog maar bevestigd dient te worden. Hierdoor is betalen een stuk efficiënter geworden. Om dit te
realiseren zijn de contactgegevens van crediteuren van het adresboek bij het internetbankieren
overgezet naar Exact Online.

4.7.2 SEPA
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Sinds 1 augustus 2014 is SEPA volledig ingevoerd om het betalingsverkeer in Europa gemakkelijker en
veiliger te maken. Deze datum is uiteindelijk 7 maanden later dan gepland. In 2013 waren de nodige
voorbereidingen voor de overstap al gedaan, in 2014 is dit geheel afgemaakt. Door de eisen van SEPA
is er een nieuwe manier van incasseren gebruikt waar veel striktere regels voor gelden dan voorheen.
Daarnaast wordt er geruime tijd voor het incasseren een mail gestuurd naar de incassant met de
benodigde informatie. Er wordt aanbevolen aan het kandidaat-bestuur 2015 deze mail te
optimaliseren. Wanneer leden aan veel activiteiten hebben deelgenomen krijgen ze per activiteit een
aparte incassomail wat niet overzichtelijk is voor hen. Een ander gevolg van SEPA is dat sinds 1
september 2014 nieuwe leden een machtigingsformulier moeten tekenen om het lidmaatschap
definitief te maken. Hiervoor is een formulier ontwikkeld en zijn er grote aanpassingen aan de site
gedaan. Op een paar punten na die geen grote problemen leveren, is de implementatie van alle SEPA
aspecten dus op goede wijze voltooid. Aan het kandidaat-bestuur 2015 wordt geadviseerd deze zaken
te optimaliseren.

4.8 Inventaris
Inventaris heeft betrekking op de ConcepT-kamer en de borrelkelder.
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4.8.1 ConcepT-kamer
Het bestuur heeft in de zomervakantie van 2014 de kamer laten voorzien van een nieuwe waslaag,
om zo de vloer voor de komende jaren te beschermen tegen verdere slijtage. Het raam bij de banken
had al enkele jaren een barst, deze is vervangen door het FB. De tijdschriftenkast is verplaatst naar
de bestuurskamer en de oude tijdschriften zijn weggegooid. Op de plek van de tijdschriftenkast staat
nu de betonnen tafel met daarop een snoepscherm ter vervanging van de snoepautomaat. Door middel
van een scansysteem is het voor de penningmeester straks mogelijk om geld voor snoep te incasseren.
De invoer van een pasjestoegang systeem voor alle ruimtes in de Horst is voor onbepaalde tijd
uitgesteld, omdat het systeem nog niet geheel naar behoren functioneert. Met dit nieuwe systeem
zal de actieve leden sleutel bij de beveiliging verdwijnen. Door middel van het geven van autorisatie
kan iemand toegang tot de ConcepT-kamer verschaft worden op zelf te bepalen tijdstippen.

4.8.2 Bestuurskamer
Asito heeft ook de vloer in de bestuurskamer voorzien van een nieuwe waslaag, verder is er een
nieuwe kluis aangeschaft om de borrelkas en de losse kas veilig op te kunnen bergen. Vorig jaar is de
koelkast afgevoerd, dit jaar is er een nieuwe aangeschaft.
880

4.8.3 ICT-voorziening

885

Afgelopen jaar zijn vanuit de reservering die door B2013 was aangemaakt nieuwe beeldschermen
aangeschaft voor de computers in de ConcepT-kamer. Één van de pc’s had al een breed scherm, maar
nu zijn ook de ander drie pc’s in de ConcepT-kamer voorzien van bredere schermen. Daarnaast is
afgelopen jaar de server vervangen. De oude server was versleten en dus aan vervanging toe. De
nieuwe server is sneller en heeft een grotere opslagcapaciteit, waardoor deze server ook in de
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toekomst lang mee zal kunnen. Ook zijn alle pc’s opnieuw geïnstalleerd door de Mediacommissie en
voorzien van Windows 8. Daarnaast is er een nieuwe scanner aangeschaft en heeft het Notebook
Service Center (NSC) een laptop geschonken aan elke studievereniging. Ook is er in de borrelkelder
een nieuwe PC gekomen en is alle mail overgezet naar Office 365.
890

4.8.4 Borrelkelder

900

De borrelkelder is verbouwd tijdens de zomervakantie. Daarbij is de gehele ruimte opnieuw
geschilderd en zijn er enkele andere verbeteringen doorgevoerd. Er is gestreefd om het
gebruikscomfort te vergroten, zo zijn er extra stroompunten, audio aansluitpunten een draadloos
netwerk aangelegd om presentaties en afstudeerborrels te vergemakkelijken. Verder is er een nieuwe
kast gebouwd die groot genoeg is om meerdere fusten te kunnen huisvesten, hierdoor hoeft de
voorraad niet voor elke borrel naar buiten verplaatst te worden. Verder is enkele jaren geleden het
putje achter de bar verdwenen, dit is niet geheel goed uitgevoerd. Door deze fout kon vocht zich
ophopen onder de vloer, hierdoor is de vloer gaan opbollen en kapot gegaan. Het FB heeft dit
probleem opgelost en in Januari zullen de kapotte stukken vloer worden gerepareerd.

905

Verder is In 2014 een mobiele bar aangeschaft, tijdens de zomerse dagen bleek dat de mobiele bar
nog niet naar wens te functioneren. Via de Grolsch is er een nieuwe drukregelaar geregeld en ligt er
een aanbod om de tapleidingen te vervangen. Vanuit S.V. Paradoks is er een financiële bijdrage
gegeven voor de verbouwing. Volgens de planning zou de renovatie van de mobiele bar geheel rond
moeten zijn, echter door onverwachte omstandigheden is dit voorlopig uitgesteld.
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4.9 Workpool

910

Er komen bij het bestuur veel verzoeken van bedrijven of studenten binnen om klussen te verspreiden
onder de leden. Hiervoor is in het verleden de workpool opgericht. Er zijn dit jaar enkele klussen via
de workpool aangeboden: Verschillende studentassistentschappen bij Aspari, reizigerstelling bij
Avante
Consultancy,
werkzaamheden
bij
Gemeente
Enschede
en
verschillende
studentbegeleidersopdrachten bij Twente Academy. De aanbodzijde van de workpool is met ongeveer
tien studenten vergroot. Verder hebben tien oud-leden zich uitgeschreven van de workpool. Het
bestuur is van mening dat de workpool moet blijven bestaan als service voor de leden.
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Jaaroverzicht 2014
In het jaaroverzicht wordt een activiteitenoverzicht en een overzicht van de samenstelling van de
verschillende commissies gepresenteerd.

4.10 Activiteitenoverzicht
920

925

Januari
8 januari 2014
9 januari 2014
16 januari 2014
16 januari 2014

-

Actieve Leden Activiteit
Reguliere borrel
Algemene Vergadering
Wisselborrel
Algemene Vergadering
16 januari werd op de Algemene Vergadering
het 25e bestuur opgevolgd door het 26e
bestuur.

Actieve Leden Activiteit (ALA)
Tijdens de ALA naar Kartplaza ‘Virtual Sports’
werden de actieve leden bedankt voor hun
inzet het afgelopen jaar.

930
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Februari
4 februari 2014
7 februari 2014
10 – 12 februari
12 februari 2014
13 februari 2014
19 februari 2014
20 februari 2014
20 februari 2014

-

Lunchlezing Verkeer: ‘Self driving car’
Excursie Nationaal Militair Museum
ConcepT Business Course
High Beer
Reguliere borrel
11-bierentocht
Homorechten in Rusland? Het zal ons een worst wezen!-lunch
Reguliere borrel
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ConcepT Business Course
Dit jaar werd er weer een CBC
georganiseerd waarbij in 3 dagen 3
bedrijven werden bezocht.
Maart
6 maart 2014
11 maart 2014
13 maart 2014
13 - 17 maart 2014
19 maart 2014
20 maart 2014
26 maart 2014
26 maart 2014
27 maart 2014

-

11-bierentocht
Ook dit jaar vond de 11-bierentocht weer plaats.
Er werd een ronde gemaakt langs de 5
borrelruimtes van de UT om te eindigen in de VB

Reguliere borrel
Kennismakingsborrel Skireis
Frikadelleneetwedstrijd
Skireis
Symposium ‘Innovatie in Beheer en Onderhoud’
Reguliere borrel
Commissiemarkt
Pré-BuLa-borrel
Docent-van-het-jaar-borrel

Skireis
Voor het eerst in een aantal jaren werd er weer een
skireis georganiseerd. Dit keer was dat voor het eerst
samen met de andere kelderverenigingen.
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Symposium
Op 19 maart vornd het symposium
plaats waar veel gediscussieerd en
interessante lezingen waren.
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April
1 april 2014
2 april 2014
3 april 2014
24 april 2014
24 april – 1 mei
29 april 2014

-

Almanakpresentatie-borrel
Eerstejaarsactiviteit ‘Bejaardenbingo’
Reguliere borrel
BuLa-uitzwaaiborrel
Buitenlandreis ‘Craving for Cracow’
‘De-ik-ben-lekker-niet-op-BuLa’-barbecue

Eerstejaarsactiviteit ‘Bejaardenbingo’
Tijdens deze activiteit werd fanatiek bingo
gespeeld tegen de bejaarden in ‘De Vluchte’.
Mei
1 mei 2014
8 mei 2014
9 mei 2014
10 mei 2014
12 mei – 19 juni
13 mei 2014
15 mei 2014
20 mei 2014
22 mei 2014
26 mei 2014
28 mei 2014
30 mei – 1 juni

-

Buitenlandreis ‘Craving for Cracow’
De Buitenlandreis had dit jaar als
bestemming Krakau.

Reguliere Borrel
Driekampborrel
Ouderdag
Batavierenrace
StAf-toernooi
Discussiebijeenkomst
Reguliere borrel
Excursie FiberCore Europe
Reguliere borrel
Workshop Enginear
Reguliere borrel
BetonKanoRace Almelo
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995

1000

1005
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Studiereis
Dit jaar is de studiereis naar
Uruquay en Argentinië geweest. Het
was een enorm succes!
Juni
2 juni 2014
5 juni 2014
11 juni 2014
12 juni 2014
13 juni 2014
14 & 15 juni
17 juni 2014
18 juni 2014
19 juni 2014

-

BetonKanoRace Almelo
De BKR vond dit jaar in Almelo plaats. Zoals elk jaar
werden ook dit jaar veel prijzen binnengehaald,
waaronder de prijs voor zwaarste kano.

After-BuLa-borrel
Coyote Ugly-borrel
Excursie KWS
ConcepT-versus-Paradoks- borrel
Masterclass Heijmans
Liftwedstrijd
De-hebben-we-nou-verloren-van-Spanje-of-niet?-lunch
Eindejaarsactiviteit: Campusgolf en BBQ
Reguliere borrel

Liftwedstrijd naar Frankfurt
Ook dit jaar waren er enkele fanatieke
Civielers die de tocht naar het prachtige
Frankfurt liftend ondernamen!

Eindejaarsactiviteit: Campusgolf en BBQ
Tijdens deze activiteit werd een ronde
‘boerengolf’ gespeeld over de campus,
waarna werd gebarbecued.
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Juli
3 juli 2014
Juli 2014

-

Eerstejaars Borrel door de opleiding
Verbouwing Borrelkelder

Augustus
20 - 28 augustus
22 augustus
25 – 27 augustus

-

Kick-In ‘Open mindUT’
Kick-In-Borrel
Kick-In-Kamp ‘Getting ConnecTUT’

September
4 september 2014
5 september 2014
8 september 2014
11 september 2014
13 sept – 5 okt 2014
18 september 2014
18 september 2014
24 september 2014

-

Welkom-terug-met-Weizen-borrel
Studiereis-uitzwaai-borrel
Bestuursinteresseactiviteit
Latin Lunch
Studiereis
Excursie Kustwerk Katwijk
Doegroepenborrel
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering

Kick-In Kamp
Eind augustus leerde de nieuwe
lichting tijdens het driedaagse kamp
elkaar en ConcepT beter kennen.
Oktober
1 oktober 2014
2 oktober 2014
7 oktober 2014
8 oktober 2014
8 okt – 3 dec
9 oktober 2014
14 oktober 2014
16 oktober 2014
16 oktober 2014
20 oktober 2014
21 oktober 2014
22 oktober 2014
25 oktober 2014
30 oktober 2014

-

Latin Lunch
Nog net voor de studiereis vertrok organiseerde de
Lunchclub een laatste lunch met allerlei Zuid-Amerikaans
eten.

Commissiemarkt
Paintballen versus Newton
CTW-klaverjastoernooi
MasterOriëntatieMarkt
Revit-cursus
Reguliere borrel
Oktoberfestborrel
De-bok-is-los-borrel
Hollandse internationale avond i.s.m. Daedalus en Newton
LinkedIn-workshop Heijmans
Borrellezing Wagemaker: ‘Project van begin tot eind’
Pré-gala Pubquiz
Oud-besturendag
Pasdag rokkostuums Gala
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Paintballen tegen Newton
Natuurlijk mocht ook het paintballen tegen Newton
niet ontbreken op de agenda. Uiteindelijk werd er
met 25 tegen 25 voor iedere meter gestreden.
November
6 november 2014
12 november 2014
13 november 2014
13 november 2014

-

Reguliere borrel
Rellen met de ME
Reguliere Borrel
Galadiner
30

Oktoberfestborrel
Tijdens deze goed bezochte borrel
schalden de schlagers weer uit de
speakers en vloeide het bier rijkelijk.
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13
17
19
25
25
25
26
27
27

november 2014
november 2014
november 2014
november 2014
november 2014
november 2014
november 2014
november 2014
november 2014

-

Gala: ‘Casino Royale’
Borrellezing: ‘Can we measure water cycle from satellites?’
Grolsch-excursie
Lunchlezing ‘Stormvloedkering Venetië’
Eerstejaarsactiviteit: Bowlen en Poolen
Eerstejaarsfeest ‘Have you met the Sovjet?’
Masterclass Continu
Excursie A9 Badhoevedorp
Symposiumthema-presentatie-borrel

Rellen met de MEE
Dit jaar werd voor het eerst in jaren weer eens
gereld met de ME. Ondanks een aantal opgelopen
blauwe plekken had de ME het moeilijk met ons.
December
3 december 2014
4 december 2014
4 december 2014
10 december 2014
17 december 2014
18 december 2014
18 december 2014

-

Gala ‘Casino Royale’
Het thema van het gala was ‘Casino
Royale’. Tijdens dit gala zijn weer
genoeg straaljagers overgevlogen.

Tebodin Challenge
Crisis met ISIS-lunch
Sinterklaasborrel
Kelderfeest ‘Gold Diggers Plunder Down Under’
Excursie Heracles
Kerstlunch
Almanakpresentatie-borrel

Sinterklaasborrel
De enige echte Sinterklaas bracht zoals
gebruikelijk weer een bezoekje aan een
goed gevulde borrelkelder.

Eerstejaarsfeest
De eerstejaarscommissie 2014 organiseerde
een goedbezocht feest met als thema ‘Have
you met the Sovjet?’
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4.11 Commissies
In dit hoofdstuk zal een overzicht van de commissies en de door hen georganiseerde activiteiten
worden weergegeven.
1100

1105

4.11.1 Aktiviteitencommissie
De AkCie 2014 heeft gedurende het jaar vele mooie activiteiten neergezet. Enkele hoogtepunten
waren de liftwedstrijd, samen met Paradoks, naar Frankfurt en de High Beer; bier drinken en
zelfgebakken TaarT eten. Verder werden de volgende activiteiten georganiseerd: Grolsch excursie,
kerstlunch, driekampborrel, frikadellen eetwedstrijd, WK-Poule, de Batavierenrace en het
paintballen tegen Newton. De AkCie 2015 bestaat uit zeven personen. Zij hebben in 2014 de Grolsch
excursie en de kerstlunch georganiseerd en hebben tal van leuke activiteiten in het vooruitzicht.

4.11.2 Almanakcommissie

1110

In december 2014 is de almanak uitgebracht. Met het thema “Ontspoord” zijn veel verhalen
geschreven door veel verenigingen en commissies. Daarnaast zijn drie prominenten bereid gevonden
om voor de almanak een verhaal aan te leveren. Het gaat om de baron van Bassie en Adriaan, Paul
van Gorcum, de President-directeur Nederlandse Spoorwegen, Timo Huges, en de Gebroeders
Scooter, Markus en Bernhard. De presentatie vond plaats op 18 december 2014 tijdens de borrel.
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4.11.3 BetonBrouwers
1115

1120

1125

In 2014 vond de BetonKanoRace in Almelo plaats. De BetonBrouwers hebben meegedaan aan de strijd
en weer veel prijzen binnengehaald op het door de ROC Almelo goed georganiseerde toernooi. Het
thema van de kano’s van dit jaar was superhelden. Daarvoor zijn drie kano’s gemaakt. Daarnaast
werd dit jaar het speciale project, het maken van de zwaarste kano, uitgevoerd. Met 1186 kilogram
is een nieuw record gevestigd.
Na de zomervakantie zijn de BetonBrouwers aan de slag gegaan met een financieel plan voor de
reserveringen die afgelopen jaren waren opgebouwd. Hier is onder andere uitgekomen dat er een
nieuwe mal gebouwd is. De kleine aanpassingen in de punt van de voorkant moeten zorgen voor nog
snellere betonnen kano’s.
Verder hebben de BetonBrouwers afscheid moeten nemen van een geldsponsor: Besix. Door een wissel
bij de leiding van Besix is opnieuw gekeken waarvoor Besix wil sponsoren en daarmee vielen de
BetonBrouwers buiten de boot.

4.11.4 Borrelcommissie
Sinds de aanstelling van de nieuwe penningmeester in 2013 is het financiële aspect van de
borrelcommissie een stuk duidelijker geworden en het debiteurensaldo is verder verlaagd.

1130

Met de aanschaf van een mobiele bar en het beschikbare geld voor de renovatie heeft het
borrelbestuur besloten om twee werkgroepen op te richten. Deze werkgroepen hebben plannen
bedacht voor de uitvoering. De plannen voor de verbouwing waren niet voorhanden tijdens de
renovatie zelf. Zodoende hebben de aanwezige bierbuikjes zelf een eigen plan getrokken.
Vanwege het alcoholbeleid is het verplicht om iedere tapper IVA te certificeren. In 2014 hebben alle
resterende tappers een IVA-cursus gevolgd en is, op de nieuwe leden na, iedereen IVA-gecertificeerd.
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4.11.5 Buitenlandreiscommissie
In 2014 heeft de Buitenlandreiscommissie een reis naar Krakau georganiseerd met als thema “Craving
for Cracow”. De reis vond plaats van 24 april tot en met 1 mei en kende 35 deelnemende studenten.
Tijdens deze week zijn er meerdere civiele excursies georganiseerd, waaronder een bezoek aan het
Swinna Poreba reservoir. Daarnaast werd er onder meer een bezoek gebracht aan het
concentratiekamp Auschwitz. Naast inhoudelijke excursies bood de stad een goede setting voor een
hoop gezelligheid overdag en in de avond.
De buitenlandreiscommissie 2015 is inmiddels opgestart, bestaat uit vijf leden en is momenteel druk
bezig met de organisatie van de volgende buitenlandreis. De bestemming van de BuLa 2015 zal Cardiff
zijn.

1145

4.11.6 ConcepT Business Coursecommissie

1150

In februari 2014 vond de ConcepT Business Course plaats. Daarbij gingen 26 studenten tijdens een
driedaagse reis naar drie verschillende bedrijven om kennis te maken met de bedrijven en cases op
te lossen in spelvorm. De eerste dag werd het aannemersbedrijf Mourik bezocht in Groot-Ammers. De
tweede dag gingen de studenten langs APPM in Zaandam en Hoofddorp. De laatste dag werd
Rijkswaterstaat bezocht in Nijmegen. Overnachten deden de studenten in Soest.
In september is de commissie opnieuw opgestart in een nieuwe formatie. De commissie bestond uit
vier studenten. Zij hebben veel bedrijven benaderd in overleg met de Functionaris Externe
Betrekkingen van het bestuur 2014. Echter was in december nog geen enkel bedrijf bereid gevonden
om te participeren in de Business Course. Daarom is tijdens kerst besloten de ConcepT Business Course
32

1155

1160

in ieder geval niet met de huidige commissieleden en op de huidige data in februari door te laten
gaan. Het is aan bestuur 2015 om te kijken of zij alsnog de Business Course in 2015 willen laten
plaatsvinden.
Gedacht wordt dat de interesse vanuit bedrijven ontbrak omdat de Business Course concurrentie
ondervindt van het symposium en de Business Course van februari 2014. Daarnaast had een aantal
bedrijven interne wisselingen van personen die zich hierover zouden moeten werpen en viel het niet
handig voor deze bedrijven om de activiteit in februari te laten plaatsvinden. Wel is tijdens de
discussiebijeenkomst gebleken dat er vanuit studenten interesse is om de Business Course plaats te
laten vinden en daarbij te zoeken naar de mogelijkheid om een bedrijf in het buitenland te bezoeken.

4.11.7 ConcepTueelcommissie
1165

1170

Bij de ConcepTueelcommissie zijn enkele leden teruggekomen na de bacheloropdracht en is de oude
voorzitter weer aangetreden, verder is er een nieuw hoofd lay-out aangesteld. Naast het feit dat er
commissieleden zijn teruggekomen zijn er ook drie commissieleden vertrokken, dit heeft wel gezorgd
voor een terugloop van mensen met lay-out ervaring binnen de commissie. Dit is opgevangen door
goede kennisoverdracht en een zeer uitgebreide beschrijving op de wiki. In 2014 zijn er twee nieuwe
leden bijgekomen. Het aantal leden binnen de commissie is dus terug gelopen, maar de commissie
bestaat nog steeds uit voldoende leden.

4.11.8 Eerstejaarscommissie
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De eerstejaarscommissie 2014 heeft afgelopen jaar vier activiteiten georganiseerd. Het geslaagde
eerstejaarsfeest had als thema ‘Zonder bier geen Arabier’, daarnaast heeft de commissie bingo
georganiseerd bij de oudere medemens in de Vluchte. De ouderdag is georganiseerd in het 4 e kwartiel
voor 120 deelnemers, door dit deelnemersaantal is voor de colleges uitgeweken naar de Waaier. Ter
afsluiting van het collegejaar heeft de eerstejaarscommissie 2014 een eindejaarsactiviteit
georganiseerd. De eindejaarsactiviteit bestond uit een campusgolf en werd afgesloten met een
barbecue.
De eerstejaarscommissie 2015 bestaat uit zes personen en heeft in 2014 het eerstejaarsfeest
georganiseerd met als thema ‘Have you met the Sovjet?!’.

4.11.9 Galacommissie

1185

Het gala is dit jaar weer in samenwerking met S.V. Communiqué georganiseerd. De locatie was dit
jaar de Jaargetijden en het gala werd door ongeveer 260 studenten bezocht. Voorafgaand aan het
gala konden leden van beide verenigingen dineren in de Fellini’s. Hier waren circa 40 studenten
aanwezig waarvan het overgrote deel ConcepT-leden betrof. Verder is een aantal weken voor het gala
een pubquiz georganiseerd in het thema van het gala om de integratie tussen de twee verenigingen
te bevorderen. Daarnaast was er een pasdag voor leden die een rokkostuum aan wilden schaffen.

4.11.10
1190

1195

InterExCie

In 2014 heeft de InterExCie weer vele activiteiten georganiseerd, uiteenlopend van excursies tot
lezingen en workshops. De activiteiten werden over het algemeen goed bezocht, al kon één
borrellezing helaas geen doorgang vinden vanwege het lage aantal aanmeldingen. Nagenoeg alle
activiteiten die gepland stonden voor het jaar 2014 konden gedurende dit bestuursjaar doorgang
vinden, enkele zijn door drukte vanuit de kant van het bedrijf doorgeschoven naar het eerste kwartaal
van 2015.
De commissie heeft na de zomervakantie twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Aan het einde van
dit collegejaar zullen vier commissieleden waarschijnlijk de commissie verlaten vanwege andere
verplichtingen. Dit zal verder geen problemen opleveren voor de continuiteit van de InterExCie.
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4.11.11
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Dit jaar heeft het Kick-In-kamp plaatsgevonden in kampeerboerderij ‘De Roezeberg’ te Ootmarsum.
Deze locatie was niet erg luxe maar gezien de grote en verschillende ruimtes en de grote sportvelden
zeer geschikt voor het kamp. Door de onzekerheid van het weer was het uiteindelijk noodzakelijk wat
te improviseren wat betreft het programma, maar daarop, en op enkele andere kleine verbeterpunten
na, wordt positief teruggekeken op het kamp. Ook voor volgend jaar is kampeerboerderij ‘De
Roezeberg’ weer vastgelegd.
De opleidingskick-in liep dit jaar in tegenstelling tot andere jaren door tot de woensdagavond. ’s
Ochtends moest de kamplocatie al verlaten worden waardoor het middagprogramma in en bij de
Horst plaatsvond. Hier bleek dat velen zo uitgeput waren van het kamp dat ze het middagprogramma
oversloegen en naar huis zijn gegaan. In overleg met de opleiding is aangegeven door de
opleidingsdirecteur dat hier wellicht een ander programma voor gevonden kan worden, bijvoorbeeld
op de boerderij zelf. Wanneer dit niet mogelijk blijkt dan zou het eventueel weer uit het programma
geschrapt kunnen worden. Het is aan het bestuur 2015 en de commissie van 2015 om dit te overleggen
met de opleiding.

4.11.12
1215

1220

Kick-In-kampcommissie

Mastercommissie

De mastercommissie heeft gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd die interessant
zijn voor masterstudenten van ConcepT. Naast de al eerder georganiseerde vakgroeplunches, heeft
de commissie met succes een masterclass, een borrellezing en twee excursies georganiseerd. De
geplande activiteiten voor 2015 zijn op dit moment de vakgroeplezing van verkeer, de masterclass
van BAM en de workshop van Jelmer. Dit jaar is geen werk-na-studie-lezing georganiseerd wegens te
veel andere inhoudelijke activiteiten van ConcepT.
Begin 2015 zullen drie commissieleden vanwege afstuderen en andere prioriteiten hun
werkzaamheden neerleggen. Hiervoor zullen twee nieuwe commissieleden in de plaats komen zodat
de commissie begin 2015 uit vier commissieleden bestaat.

4.11.13
1225

1230

Dit jaar is de samenstelling van de mediacommissie, in tegenstelling tot vorig jaar, wel veranderd. Er
zijn 2 personen uit de commissie gegaan en daarvoor in de plaats zijn 2 nieuwe personen in de
commissie gekomen.
De commissie heeft afgelopen jaar een nieuwe server geïnstalleerd en gelijktijdig Windows 8 op alle
PC’s geïnstalleerd. Daarnaast is er in de borrelkelder een nieuwe PC gekomen. Ten slotte is de
mediacommissie bezig geweest met het ontwikkelen van een snoepscherm ter vervanging van de
huidige machine. De verwachting is dat dit scherm rond februari 2015 in werking moet treden.

4.11.14
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Lunchclub

Binnen de Lunchclub zijn er een paar verschuivingen geweest. Begin collegejaar 2014 zijn er twee
leden gestopt en is er een nieuw lid bijgekomen. De Lunchclub heeft dit jaar vier themalunches
georganiseerd. De lunches werden allen goed bezocht. Iedere lunch had een thema met een daarbij
horende invulling qua aankleding en/of versnaperingen.

4.11.15

1240

Mediacommissie

Lustrumcommissie

Dit jaar is de Lustrumcommissie opgestart voor het 5 e Lustrum van ConcepT in 2015. De commissie
bestaat uit 7 leden. De commissie zal alle activiteiten met betrekking tot het Lustrum organiseren,
te beginnen met het diesfeest op 29 januari 2015.

4.11.16

Studiereiscommissie

In het jaar 2014 is de studiereiscommissie druk bezig geweest met de organisatie van de studiereis.
Op 13 september begon de reis naar Argentinië en Uruquay. Voorafgaand aan de reis hebben de
34

1245

1250

deelnemers contractonderzoek gedaan. Het regelen hiervan verliep in het begin niet zo soepel, maar
na hard werken van de commissie is dit allemaal goed gekomen. De reis is voorspoedig verlopen.
Verder heeft op 9 januari het symposium plaatsgevonden en is tijdens het symposium begonnen met
de zoektocht naar nieuwe commissiegeïnteresseerden. Meegegeven wordt aan het kandidaat-bestuur
2015 zo snel mogelijk te starten met het vinden van de studiereiscommissie 2016. Omdat nog enkele
activiteiten, zoals het symposium en het afmaken en uibrengen van het naverslag in 2015 zullen
plaatsvinden bleek het toch niet mogelijk de commissie in 2014 af te sluiten.

4.11.17

1255

1260

Symposiumcommissie

Dit jaar heeft het 21e symposium van de studievereniging plaatsgevonden. Het thema betrof dit jaar
“Innovatie in beheer en onderhoud – de toekomst voor Civiele Techniek”. Hiermee werd een nieuwe
weg ingeslagen waarbij er gekozen wordt voor een integraal thema. Het symposium kon dit jaar
rekenen op grote interesse vanuit bedrijven. Vijftien bedrijven namen deel met een stand op de
bedrijvenmarkt en/of de organisatie van een workshop.
Na afloop van het symposium is de nieuwe opzet met haar bredere thema en langere workshops
geëvalueerd. Ook de promotie werd hierin meegenomen. De uitkomsten, evenals het nieuw
opgestelde document ‘Richtlijn Symposium’, worden momenteel door de huidige
symposiumcommissie gebruikt in de organisatie van het symposium 2015.
De symposiumcommissie 2015 bestaat uit zeven personen. Hiermee kan de commissielast meer
gespreid worden over de verschillende commissieleden om zo studievertraging te voorkomen. Het
symposium 2015 zal het thema “Urbanisatie – waar liggen de grenzen van de stad?” dragen en zal op
18 maart 2015 plaatsvinden.

1265

4.11.18

Wintersportcommissie

1270

De wintersportcommissie heeft dit jaar in samenwerking met W.S.G. Isaac Newton, S.G. Daedalus en
S.V. Paradoks een Skireis georganiseerd. Deze reis vond plaats van 13 tot en met 17 maart. Tijdens
deze reis zijn er 11 leden van ConcepT meegegaan. De reis is door alle deelnemers als zeer geslaagd
ervaren. Wel bleek in het algeheel dat het lastig was voldoende deelnemers te vinden. Hierdoor en
door de lustrumactiviteiten is besloten aankomend jaar de reis niet opnieuw te organiseren.

4.12 Commissieledenoverzicht
Commissieleden overzicht

1275

1280

1285

1290

Activiteitencommissie 2014 (-)
Kai Hermann(V)
Job van Staveren (S)
Nick Jansen (P)
Dieuwert Blomjous (P)
Dylan Frings (PR-I)
Kars van Schie
Caithlin Marugg
Activiteitencommissie 2015 (+)
Lisa van Iperen (V)
Jade Frieling (S)
Marc Frankena (P)
Herwin van den Berg (PR-I)
Danny Booij
Martijn Kuiper
Anne Siersema
Almanakcommissie 2013 (-)
Anna Steiner (V)
Rick van de Hoef (S)
Daniël van den Heuvel (P)

1295 Hidde Kats (PR-E)
Floran Witting (Chef lay-out)

1300

Almanakcommissie 2014 (+)
Geert Luijkx (V)
Bart van de Pol (S)
Daan Kling (P)
Anne Hofman (PR-E)
Paul Bakker (Chef lay-out)

1320

1325 BetonBrouwers

1305 Borrelcommissie

1310

1315

Stef ter Braake (V)
Marijn Horstman (a.i. V)
Pascal Keijzer (S)
Nick Oude Vrielink (P)
Jesper Reuvers (AZ)
Jeroen van der Stee
Ynze Goinga
Ilse Overgoor
Nancy Zekveld (-)
Jorinde Kortenbout
Simon Janssen
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Sander de Waard
Jeanne van der Waal
Geert Luijkx
Floran Witting (-)
Luc Evertzen
Daan Brinkerink
Chris Belder

1330

1335

Sander de Waard (V)
Anne Hofman (S)
Simon Janssen (P)
Anna Steiner (-)
Ynze Goinga (-)
Chiel de Wit (-)
Cindy Clevers
Sido Grin
Ruben Herrebrugh
Jan Engels
Alex Bos
Jasper Bink (-)
Alwin van Olst

Bart Noordman

1340 Corine Miedema
Daan Brinkerink (+)
Kai Hermann (+)
Daan Kampherbeek (+)

1345 Buitenlandreiscommissie 2014 (-)

1350

1355

Hidde Kats (V)
Jelger Hoeksma (S)
Martijn Krol (P)
Geert Luijkx (PR-E)
Daan Kling (PR-I)
Daniël van den Heuvel (Excursies)
Buitenlandreiscommissie 2015 (+)
Tom Bankras (V)
Bart Treurniet (S)
Kai Hermann (P)
Pieter Amsen (PR-I/E)
Florian van Veldhuizen (Excursies)

1360 ConcepT Business Course 2013 (-)
Jan Gert Rinsema (PR)
Rinse Wilmink (V)
Sido Grin (S/P)

1365 ConcepT Business Course 2014 (+)

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1410

Galacommissie 2013 (-)
Paul Drenth (V)
Corine Miedema (Pr-E)
Marcel Muller (Pr-I)

1415

Galacommissie 2014 (+)
Els Bosma (V)
Ellen Daamen (S/PR-I)
Celina Frijns (P)

1420

1425

Rigt Venema (V)
Corine Miedema (S)
Daniel van den Heuvel (P)
Luc Soyer (Extern)

1430

ConcepTueelcommissie
Floran Witting (V/-)
Robert van Lith (V)
Paul Bakker (S)
Yorick Fredrix (Chef lay-out)
Simon Janssen (-)
Jesper Reuvers (-)
Jelmer Veenstra (-)
Justin van Steijn (-)
Marjolein Galesloot
Jasper Hoeve (-)
Koen Reef
Koen Vos
Vincent Rossen
Rianne Boks
Paul Bakker
Yorick Fredrix
Boyan Domhof (+)
Joost Bult (+)

1435

Eerstejaarscommissie 2014 (-)
Bas van Haaren (V)
Els Bosma (S)
Wouco van Maanen (P)
Martijn Peters (Pr-E)
Rik Joosten (Pr-I)
Celina Frijns

1455

Eerstejaarscommissie 2015 (+)

1400 Dieuwke Maas (V)
1530

1405

Ramon Oppers
Luuk Vonk
Amarins Kroes

Heleen Jeurink (S)
Roy Dierx (P)

1440

1445

1470

InterExcie
Jeroen de Graaf (V)
Matthijs Gensen (S/-)
Daniëlle van Middendorp (S)
Bas Krewinkel (P/-)
Dieuwert Blomjous (P)
Anna van Veenen (FO)
Jules Hazeleger (-)
Harm-Jan Benninga (-)
Roy Pasman (-)
Wietse van Gerwen (-)
Mark Castelijns
Sam de Roover
Thijs ten Siethof (+)
Niek ten Brinke (+)
Kascommissie
Martijn Derksen (-)
Ynze Goinga (-)
Rik Schakenbos (-)
Gerke Feitsma
Stephan Hesselink (+)
Jorin de Vries (+)
Jorrit Juk (+)
Kick-In-kampcommissie 2013 (-)
Jasper Bink (V)
Tessa Andringa (S)
Iris Stins (P)
Ingrid van den Brink (Kampco)
Alex Bos (PR)

1475 Mastercommissie

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1510

Kick-In-kampcommissie 2014 (+)

1450 Dieuwert Blomjous (V)

1460

Martijn Peters (S)
Mike Flohr (P)
Hidde Kats (Kampco)
Dick Elsman (-)

1515

Lunchclub
Koen van Stek (V/-)
Roy Daggenvoorde (V)
Loek Zomerdijk (S/-)
Marcel Muller (P)
Jan Gert Rinsema (Pr-I)
Niek van der Sleen (Inkoop)
Benno Fakkert (Logistiek/+)

1520

1465 Lustrumcommissie (+)
Ruben Herrebrugh (V)
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Trung Nguyen (S)
Yorick Keizer (P)
Daan Brinkerink (Pr-E)
Boyan Domhof (Pr-I)
Derek Rodink (Event)
René van Gerner (Media)

1525

Michiel Pezy (V)
Maarten de Jonge (S/+)
Stefan de Vries (P)
Cynthia Wertwijn (PR-E)
Hugo Schoenmakers (Pr-E)
Jorin de Vries (PR-I)
Mediacommissie
Marijn Horstman (V)
René van Gerner
Jasper Hoeve (-)
Ico Broekhuizen (-)
Roy Pasman (-)
Rick van de Hoef (+)
Robin Kuipers (+)
Raad van Advies
Thijs Teunissen (-)
Peter Bijl (-)
Leendert Starreveld (-)
Yorick Keizer
Oskar Eikenbroek
Julius van Stokkum (+)
Roel Hollander (+)
Studiereiscommissie 2014
Annemarleen
Kersbergen
(V/Onderwijs)
Sjoerd Wester (S/P)
Henrike Maris (PR/Vice-V)
Thomas Leeuw (Excursies)
Symposiumcommissie 2014 (-)
Mike Flohr (V)
Bas Krewinkel (S)
Jan Engels (P)
Boyan Domhof (PR-E)
Roy Pasman (PR-E)
Luc Soyer (Dagcommissaris)
Daan Egberts (-)
Symposiumcommissie 2015 (+)
Rogier Busscher (V)
Hidde van den Broek (Vice-V)
Chris Belder (S)
Bas van Haaren (P)
Koen Verbruggen (PR-E)
Caithlin Marugg (PR-E)
Dieuwert Blomjous
(Dagcommissaris)
Wintersportcommissie 2014 (-)
Tom Maatkamp (Vice-V)
Matthijs Gensen (PR-I)
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1. Inleiding
15

20

Dit financieel jaarverslag geeft inzicht in het financiële verloop van ConcepT in 2014. Dit gebeurt
middels een presentatie van de winst- en verliesrekening en de balans. Bijzonderheden hierin worden
verder toegelicht.
Afgelopen jaar is er een aantal onvoorziene financiële meevallers geweest, waardoor B2014 in staat
is geweest om extra reserveringen aan te maken. Daarnaast is het hierdoor mogelijk geweest om
activisme extra te belonen. Gedurende het jaar heeft ConcepT voldoende liquide middelen gehad.
Ook zijn enkele debiteuren afgeschreven, waardoor er op dit moment geen verontrustende debiteuren
meer zijn.

4
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2. Winst- en verliesrekening

25
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3. Toelichting op de winst- en verliesrekening
40

In dit hoofdstuk zullen de opvallendheden in de winst- en verliesrekening toegelicht worden. Eerst
zullen de algemene punten besproken worden. Daarna zullen de financiën van verschillende
commissies aan bod komen. Ten slotte zullen de reserveringen toegelicht worden.

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

Rente (3)
45

Afgelopen jaar is de rente significant hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name doordat het
saldo op de spaarrekening gedurende het hele jaar hoog was. De grootste oorzaak hiervan is dat er al
veel geld van de studiereis binnen was, maar nog niet uitgegeven hoefde te worden.

Sponsoring algemeen (4)

50

55

In het verleden werden kortingen aan bedrijven soms in het contract gezet als korting, deze werd dan
ingeboekt als kostenpost onder ‘sponsoring algemeen’. Maar soms werd deze korting verwerkt door
een activiteit, bijvoorbeeld een lunchlezing, voor minder geld aan te bieden. In 2014 is er gekozen
hier meer eenduidigheid en structuur in aan te brengen en nu staan de kortingen altijd als ‘korting’
vermeld in het contract en daarmee als kostenpost bij ‘sponsoring algemeen’. Hierdoor is het saldo
voor sponsoring algemeen beduidend lager dan begroot, maar van website, ConcepTueel en InterExCie
hoger.

Website (5)
Er zijn meer bedrijven die bovenop de gebruikelijke sponsoring kiezen voor het plaatsen van een
vacature of andere promotie via digitale media. Hierdoor zijn de inkomsten voor de website gestegen.

Brug (6)
60

De kosten voor de Brug zijn lager uitgevallen dan begroot door twee oorzaken, te weten een lager
aantal edities dan verwacht en lagere kosten per editie. Daarnaast zijn er extra sponsorinkomsten
bijgekomen.

Borrelkelder (7 en bijlage 1)

65

Gedurende 2014 is de huurprijs per vierkante meter naar beneden gegaan. Daarnaast is de bijdrage
van S.V. Paradoks in het nieuwe contract procentueel omhoog gegaan. De algemene uitgaven liggen
iets hoger dan begroot, mede doordat onverwacht een nieuwe computer aangeschaft moest worden
voor de borrelkelder.

Representatiekosten (8 en bijlage 2)

70

Bedrijfsbezoeken (8.7)
De bijdrage van de betonvereniging in het vervoer naar de Betondag is afgelopen jaar gehalveerd.
Daarnaast was geen rekening gehouden met reiskosten van kandidaat-bestuurders waardoor de kosten
iets hoger uit zijn gevallen dan begroot.
Contact vakgroepen (8.10)
De omzet is hier hoger doordat afgelopen jaar een excursie is georganiseerd voor de vakgroep,waarbij
de financiën via ConcepT zijn gelopen.

75
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80

Overig (8.11)
Dit saldo is lager uitgevallen dan begroot doordat de kerstkaartjes ook verstuurd zijn naar secundaire
leden. Daarnaast zijn er afgelopen jaar meer dassen en chokers afgerekend dan begroot, omdat deze
in het verleden niet afgerekend waren.

Organisatiekosten (9 en bijlage 3)
Actieve Leden Activiteit (9.1)
Omdat aan het eind van het jaar is gebleken dat er een hoog positief saldo is gedraaid, is besloten
om meer uit te geven aan het bedanken van de actieve leden.
85

AV (9.2)
Tijdens de constitutieborrel is er meer geconsumeerd dan begroot.
Minisymposium (9.6)
Afgelopen jaar heeft het minisymposium nog geen doorgang gevonden, waardoor hier geen kosten of
opbrengsten voor zijn geweest.

90

Commissiebedankjes (9.9)
De kosten voor de commissiebedankjes zijn enerzijds hoger uitgevallen doordat er meer
commissieleden waren die een presentje hebben gekregen doordat ze uittraden of deze nog tegoed
hadden. Anderzijds zijn deze kosten hoger, omdat B2014 heeft besloten een presentje aan te bieden
aan alle actieve leden.

95

Ludieke acties (9.12)
Op deze post is ook het rellen met de ME gezet, waardoor hier meer omzet is behaald. De kosten en
opbrengsten van het rellen met de ME zijn echter gelijk aan elkaar. Verder is er minder uitgegeven
aan ludieke acties.

100

105

Lunches (13 en 14)
Zowel voor de nieuwbestuurslunches als voor de vakevaluatielunches is minder uitgegeven. Dit is niet
ten koste gegaan van de kwaliteit van de lunches.
Telefoonkosten (15)
De telefoonkosten zijn afgelopen jaar lager uitgevallen, dit wordt waarschijnlijk onder andere
veroorzaakt doordat het belhok halverwege 2013 is weggehaald en er niet meer voor die aansluiting
betaald hoeft te worden. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

Consumpties (10 en bijlage 4)
De koffie- en theeconsumptie is minder gestegen dan verwacht. Op deze post is echter wel een
negatief saldo behaald, doordat er koffiebekers gekocht moesten worden.

Meubilair kamer (13)
110

Deze post is een stuk negatiever uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat afgelopen
jaar een nieuw warme drankenautomaat is aangeschaft.

Onvoorzien (14)

115

Afgelopen jaar zijn er weinig onvoorziene uitgaven geweest, maar er zijn wel veel onvoorziene
inkomsten. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat een aantal voorzieningen uit 2013 te hoog
ingeschat waren. Daarnaast is de korting op de frisdrank dubbel uitbetaald door een fout in de
administratie bij Vrumona en zijn er facturen betaald uit voorgaande boekjaren die niet ingeboekt
stonden.

8
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Vervallen debiteuren (16)
120

Afgelopen jaar is geprobeerd de openstaande facturen van de borrelcommissie uit 2011 en 2012 te
innen. Van een gedeelte van deze facturen is nog geld binnengekomen, maar de rest is afgeschreven.
Er is voor gekozen om deze facturen af te schrijven, omdat geen contact meer is gevonden met deze
debiteuren.
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3.2. Commissies
BetonBrouwers (20)

130

De nieuwe mal van de BetonBrouwers is pas laat in het jaar gebouwd waardoor die op de afrekening
komt van 2015. Daarnaast is ook de Betonkanorace in Frankrijk niet doorgegaan. Deze beide factoren
zijn de oorzaak van een lagere omzet. Het batig saldo dat door de BetonBrouwers is behaald, is in
een reservering gestopt om de nieuwe mal te bekostigen. Daarnaast is er een sponsor weggevallen,
waardoor de inkomsten afgelopen jaar ook lager zijn geweest.

Borrelcommissie (21)
Vanwege het hoge aantal externe borrels en de verhoogde bierprijs is er meer winst behaald dan
verwacht. Enkele maatregelen zijn genomen om de winst (in de toekomst) te beperken.
135

ConcepTueel (24)
Doordat een deel van de inkomsten van de eerste ConcepTueel van 2014 al in 2013 ingeboekt waren
en de kosten wel pas in 2014 werden gemaakt is het saldo minder hoog dan verwacht.

Eerstejaarscommissie (25)
140

Dit saldo is negatiever dan begroot, doordat er een aantal hoge onvoorziene kosten zijn geweest. Zo
zijn onder andere de portokosten een stuk hoger uitgevallen dan begroot. Dit werd veroorzaakt
doordat de datum van de ouderdag verplaatst moest worden en daardoor naar alle ouders een nieuwe
brief is verstuurd.

Kick-In-kampcommissie (29)
145

De Kick-In-kampcommissie heeft afgelopen jaar een kleiner negatief saldo behaald dan begroot
doordat de locatie goedkoper was dan verwacht en doordat er meer deelnemers waren dan verwacht.
Vanwege het hoge saldo is besloten om nog een gratis activiteit te organiseren voor de eerstejaars.

Studiereiscommissie (33)

150

De studiereiscommissie is nog niet volledig afgerond omdat het eindsymposium en afronden van het
naverslag beiden nog in 2015 gebeuren. Hierdoor is besloten de studiereiscommissie niet in 2014 af
te ronden maar in 2015.

Symposiumcommissie (34)
Afgelopen jaar zijn er veel sponsorinkomsten geweest, maar minder deelnemers dan verwacht.
Hiermee zijn er uiteindelijk dassen gekocht voor de symposiumcommissie en de activisten zodat deze
niet over de komende begrotingen van de symposiumcommissie afgeschreven hoeven te worden.
155

Skireiscommissie (35)
Door communicatiefouten tussen de verschillende commissieleden en besturen is er voor meer
deelnemers gereserveerd dan uiteindelijk meegingen. De annuleringskosten hiervoor zijn over de 4
deelnemende verenigingen gedeeld.
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4. Balans
160

In dit hoofdstuk zijn de begin- en eindbalans opgenomen. De balanspost ‘Reserveringen’ is verder
opgedeeld om verduidelijking te geven.
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5. Toelichting op de balans
165

5.1. Activa
Liquide middelen
Gedurende het jaar 2014 is de liquiditeit van ConcepT van voldoende mate geweest. ConcepT was te
allen tijde in staat om aan zijn financiële verplichting te kunnen voldoen. Er is, volgens het Strategisch
Plan, een batig saldo behaald om de liquiditeit te behouden.

170

Debiteuren

175

Het debiteurensaldo bestaat voor grofweg de helft uit ingeboekte sponsorcontracten waarvan
contractueel afgesproken is dat de factuur nog niet verstuurd is. Dit geld zal later dus nog
binnenkomen. De overige helft zijn bedrijven of personen waar nog geld van ontvangen moet worden.
Zo’n €25.000,00 hiervan bestaat uit debiteuren waarvan bekend is dat zij pas later zullen betalen.
Denk hierbij aan de hectoliterkorting van Grolsch en de studentsubsidie van de Universiteit Twente.
De overgebleven €15.000,00 zijn de overige ‘echte’ debiteuren. Dit saldo bestaat bijna in zijn geheel
uit facturen die naar bedrijven zijn gestuurd maar nog niet betaald. Op één debiteur (van €7.000,00)
na is de betalingstermijn echter nog maar net verstreken waardoor uit ervaring gezegd kan worden
dat dit niet zorgwekkend is.

180

5.2. Passiva
Reserveringen
Lustrum
Vanwege het hoge batig saldo is er voor gekozen om het lustrum 2000 euro extra te geven. Momenteel
bedraagt het saldo van deze reservering 9000 euro.

185

190

ICT
Uit deze reservering is een nieuwe server betaald, waardoor het saldo van deze reservering nu
neerkomt op ruim 1750 euro.
Briefpapier
Er is voor gekozen om de reservering voor briefpapier naar beneden bij te stellen, omdat het saldo
van deze reservering zeer hoog is en er momenteel weinig briefpapier wordt gebruikt.
Bureaustoelen
Er gaan vier nieuwe bureaustoelen gekocht worden, omdat een aantal van de huidige stoelen
versleten is.

195
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ConcepT en omgeving
In overeenstemming met het beleidsplan van het kandidaat-bestuur is er voor gekozen om geld te
reserveren voor het verbeteren van het Hans Kampingplein als studieomgeving. Daarnaast is het nodig
om de ConcepT- en bestuurskamer op te knappen.
Mobiele bar
Voor de laatste afwerking van de bar en voor het toevoegen van een muziekinstallatie aan de mobiele
bar is een reservering aangemaakt.
Website
In overeenstemming met het beleidsplan van het kandidaat-bestuur is er voor gekozen om geld te
reserveren om de koppeling tussen de site en Exact te kunnen maken.
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